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ΡΒΕΡΑΘΕ. 
πιαικαηκαοιεκτακσσατεβηκετειοιεττεσεσοιεβ. 

ΓῊΛΤ {η6 ψυϊδίηρβ οὗ Τιγϑιὰβ ἴδ ᾿υὐπουΐο Ὀθοθῃ 50 [{{16 
Ὁ566 ὈΥ Ατηδυϊοδη βυπαθηΐβ τηϑὺ Ὀ6 ἀἀ6 ταύμϑυ ἴο ὑῃ6 ]Δοὶς οὗ 
Αὐπουοδῃ ΘΙ 0η5, ---- ΠουΡῊ οὗ (ἀϑυηδη δα] ] 08 ἐῃ6 76 18 Ὧο 

Ἰδοκ. (Οὐδ Ά]Υ 1Ὁ 15 ποῦ αὐ! αία 16 ὕο ΔΗΥ͂ 1 ΘΥἸΟΥΊΟΥ, ΘΙ ΠΟΥ 
Τὴ τηοιῦ οἵἨ 50γ]6 οἱ 1ῃ Ἰηὐοσοϑὺ οἵ βαθ]θοῦ, 1η ὑῃοβθ ΒΡΘΟΙ ΘΠ 

οὗ Πῖβ πυτηθτουβ οταύοηβ ΨΏΙΟΝ. Πᾶνα οοῖὴθ ἄστη ἴο α85. ΒΌΘΝ 

γγὰ5 ἢ15 δποϊθηῦ ἴαταθ, ὑπδῦ ὨΘΔΙΥ ὑ16 6 ἃ5 ΤΠΔΠΥ͂ ΟΥ̓ ΟῺΒ 85 Π6 

ΔΟΙΌΔΙΥ ΘΟΙροΒοα Ἰγ618 ὩΒΟσ θα ο τη. Τῆι Ἰἰᾶγρθ πυτα 6 1 

οὗ ὕπνο μυπάτοα πα {1 οταίϊοηβ ττὰβ δοοθρίθα ΟΥ̓ 8 81}- 
οἰθηΐ οΥἹδ]105. 85. βΡΟΠΌΙΠΘΙΥ Π15, οἵ σοῦ ὑΠ6 16 ἃτα πον οχίδηῦ 

ΟὨΪΥ ὑμπιτ γ-Ἰου 7, ποὺ 81] ΘΙ ΠΟΥ Θοχηρ]θύθ Οὐ ἹπαΙβρα δ Ὁ σθηὰ- 

1η6, 84 ἃ 5011] ΔΥῸ ἩσπηὈοΥ οὗ ᾿ταρτηθηΐβ. 

Α5 ἃ τορτοβθηύανθ οὐ 8 ρυγαδὺ Αὐ{16 βύγ]θ, ΠΥ 8185 Πὰ5 πο. 
ΒΆΡΘΙΙΟΥ. Διποηρ {Π8 δηοιθηΐβ μΒ6 ψτὰβ ΤΕΡΆΙΤΘα 85. ἃ τη0668] 

οὗ {μπὰὺ συλ! 7 οΔ]164 ἰσχνότης, ΟΥ̓ ἐθημλέωϑ, ----- ἴο γ᾽ ΤΏ]Ο. 5686 
“Βιογγαρλίοωξ 7Ζηἐγοάμσέϊοη. Ἠδ “τὰ 1580 ὨΙΡΉΪΥ δϑύθοιηβα [ῸΓ 

ἂν ΟΟΥΓΆΙΏ ΡΥΔΟΘΙΆΪΠΘΒΒ οὗἨ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ, ὙΠΟ. πτὰβ Ταραγαθα ἃ5. ἃ 

ΟΠδΙδοὐθυ βῦ]ο ῬΘΟΠΔΙΥ 15. Αὖὑ 1η6 βᾶιὴθ ὑπηθ, ἢ8 βῃονθα 

ΠΟ ἰδοῖκ οὗἨ ΘΠΘΙΡΎ, ἃ5 ΟἸΘΘΙῸ ΟὈΒΘΙΥΘΒ: “ [ἢ 1 γδ18 βθ06 βυῃὺ 

δἴϊδτη ἰδοῦ 516 αὖ ΗΘΥῚ 111] Ῥοββιὺ νδθη]5. (Δγπέμα, 16, 

64.) Τὴ φρθῃοσδὶ, [15 ϑύγ]6 τη  Ὀ6 Τατύμον οἰατδούευιζθα ἃ 8 
ΟΙθασ, βυ Ποϊθηῦ δ ῬΊΘΟΙΒΘ; δἰνγᾶγβ παύατα] δὴ ΔΡΡΙΟΡΥ]αΐθ : 



ἸΥ γοζαοθ. 

αὖ ΟΠ68. 5Πη0|6 8ηα αἸσΉΙΠΘα : ποῦ ἀονοια οἵὁἨ τηβύουιοα οὐπδ- 
τηθηῦ, δα γοὺ οΔΤΘ ΠΥ Βα θοταἸηδίσησ 1ὺ ἴο {Π6 οταῦου 8 Ῥυδο- 

{108} φατροβθ. Τῇ ὑσδαϊίίοῃ ὑμαῦ ΟΠΪΥ ὕνο οὗὨ 41] ὑπ8 οτδύϊ 8 
7110}. Π6 ΘΟΙΏΡοΟΒΘα [ῸΥ οὔ ΘΙ. ΤΟΙ ὉΠΒΌΘΟΘΘβΙα], τ ΘύΠΟΥ 6χ- 

ΔΟσογαῖθα. ΟἹ ῃοὺ, ΤΔΙΚ5. {16 Ποιρηὺ οἵἨ {μθ ἴϑιηβθ ψῃ]οἢ Π6 

αὐϊαληθα δίποπρ ὑΠ6 οταύουβ οὗ Αὐῃθηβ, ἃη ΠδΙΤΊΟΠ]Ζθ5 ψ ἢ 

ἐῃ6 οχα! θα Ῥγᾶ]56 ψΏ1ΟΙ) (ἸΘΟΙῸ Ὠ]τη861} Ὀοβίονβ : “ Ταχτα ἔα 

Τ γ588, 1ρΡ856 αὉ1Ἃ0 ΠῚ 1 ΟΔΒ15 ΤΟΥΘΠΒΙΒ ΟῚ γοβαίμβ, 568] 

ΘΡΥΘΡῚΘ 50 {115 ΒΟΙΙΡΙΟΥ δύααθ θἰθραη8, 461 781 ῬΤΟΌΘ δα 688 
ΟΥ̓ οτΘΙη ροιδούσμι ἀἸοοτΘ. 7 (δηγέιδ, 9, 60.) 

ΤἼ6 οὐαύϊομβ οοια ρ 56 1ῃ {815 ΘΙ ΠΟἢ ὙΤ6 6 81] σοπηροβοᾶ 

Ιλ]. ὑΠ6 ἴδῃ γϑα 5 Βα ρβϑοαπθηῦ ὑο {Π6 ΧΡ βιοη οὗ {Π6 ΤΥ 

Τυτϑηΐβ ἴτοη Αἰμθηθ, Β. ο. 408. Ὑ]αΙ6 ὉΠ6Ὺ 811 Ὀθὰν {Π6 

ΤΩΔΡ 5. οἱἨ ἁ {Π6Ὶ} πη65, ὑπ6 ΟἸΆΠΟΩ. ἀρδιηδὺ Τα οβίῃθηθθ, 1η..ὄ 

Ῥδιιου 1, Δ θοΠἀ5. 1 ΥΘίθ θη 95 ὕο ὑπαὺ ῬΑΙΏ ΠΥ Τη ΘΙ ΘΒ ρ' 

Ῥουύϊοι οἵ {16 μιβίουυ οὗ Αὐμθηβ, τ βοὴ ΘΧ 1105. ΠΘῚ Ἱπρ 6118] 

ἀδηοΟΙ Δ Υ, Θχῃϑαϑίθα, ἀθϑρο δα, δηα Ὀ]ΘΕΟΙηρ', τὰ 105. Ὠ121}1- 

δίῃ ἀΘ 0] 1η6. 8Δη6 Ῥ1018016 ογουύησοσσ. ΑΔ βρθοῖδὶ 1ηὐθχθϑὺ δὖ- 

δοῆθβ ἕο {115 οὐϑίίοῃ, 8150, ἔτοτῃ 105. Ὀθιηρ ὑΠ|6 ΟὨΪΥ͂ 0η6 οἵ 8} 

{π6 οχίδηῦ πατηῦο ὑοῦ Τιγϑῖὰθ ἀθ νογθα ἀ]γη 56] }, --- Π8 

οὐμοὺβ πδυϊηρ ὈΘΘῺ ΟΟΠΊρΟΒΘα [ὉΥ ἢ15 ΟἸ]Θηΐβ ὅο αἀθ νου ἤΡΌΤΩ 

ΤΩΘΙΠΟΤΎ [ἢ Ῥ]ΘΔαΊΠρ' {Π611 ΟΥ̓. Οδ565 6 ,ΌΓΘ γΔΙΊΟῸ 5 ὑΓ] 088. 

ἘῸΥ ἃ 5κοίοῃ οἵἱἨ Τιγβδβ᾽β Πῖ6 δηἃ Ῥγο ϑββιοηδὶ σου, 566 086 

«βιοφγαρἠλουαΐ 1ηἐγοομοίοΉ.. 

ΤῊ ἰοχὺ οἵ {Π15 δα! οη 15 Βα δϑύδη 8} ὑμαὺ οὗ Ὦτ. ἣν. Πδυ- 
ΟΠθηβίθιηἿβ βιχίῃ βαϊίίοη, Βοι]η, 1872. ὙΥ̓ΠΘΙΘ ΔΗΥ͂ νυ]! 0η 

ΟΟΟΌΤΥΒ, 5.1 8.016 ΤΟίουθηοθ 15 τηδᾶθ τη {ῃ6 Νοίθβι ἀ ἰδθ]6 οἵ 

ΨΔΤΙΟῸΒ ΤΟΘΟΊΩΡΒ μᾶ5 θθοη δ ἀθα. Τὰ ὑμ6 φυθρδυδίιοῃ οὗἨ {ῃ8 

Νοίύεββ ἔγθθ 886 ἢδ8 θθθὴ τηϑάθ οἵ {Π6 ποίδθβ οἵ Βιδαο θηβίθιη, 

84, ο βοιηθ δχίθηὐ, οὗἩ ὑῃ6 πούθβ οἵ ΕὙΟΒΌΘΙΡΟΙ, τη ἢ15. ἢτδῦ 

Δα {Π11Δ νοϊυχηθβ, 1,6 ρ810, 1866 δπα 1871. ΕῸΓΡ ἃ ἰδῦρθ 
Ῥαχί οὐ {ῃ6 δηποίαίομβ, πούθυου, ὑμΠ8 Ῥυθβθηῦ δαιῦοῦ 18. ΔίοηΘ 



ωῬγοζασο. Ν 

ΤΟΘΡΟΙΒ1016, Ἰδορτδρῃῖοδὶ, ἰδίου! ], 8 ΔΡΟΠΘΘΟ]ορΊοαὶ Ῥοιηΐβ 
ἤδνα Ὀθθη ἐγτθαίθα, τὖ 15 Πορβα, ΘοΙ ΡΥ ΘΠΘΗΒΙΥΘΙΥ ΘΠΟῸΡῊ ἴο τηθού 

{Π6 ΠΘΟΘΒΒΙΌ165 οὗἉ ὑποβο αὐπαθηΐβ 0 ἃ16 ποὺ ΒΌΡΌΠ16α 1} {Π6 

ἸΠΟΙῸ ΟΟΒΌΥ ΟΥΚΒ ΤῸ ΤΟθυΘηοΘ, πα γοὺ ποῦ 50 ΤΠ ΘΙΥ 85 ἴο 

τ Κ6 5Ό6}} Γατίποῖ τοίδσθμοθ ἀπαθϑίμαθ]θ. ΕῸν {π6 θοποῆῤ οἱ 

{ῃοθ6 σ7ι0, ἴῃ 8. ΘΔΙ]ΠΘΥ ρᾶτὺ οἵ ὑΠ61} οουγ86, ἢᾶνο πδθα οοά- 

15 Ογοοῦ ΜΠ οακθ7, οΟΟΔΒΙΟηΔὶ ΤΟΙ ΘΟ 5. ἃγ6 τηϑαθ ἰο {πδῦ 

ὈΟΟΚ, 85. οοηξαϊπηρ᾽ δχίγδοίβ ἔτοη ΧΘΠΟρ ΠΟ 5 Ζ οἰἐρηῖοα οον- 

ΘΠΙΩρ᾽ {Π6 βδηη6 ρατύ οἵ ΑὐΠθηΐδῃ ΠΙβύουυ 85 {π6 Οὐδύϊοῃ δρδίηβυυυ 

τα οβύμθηθθ (ΟὙδιητηδί!οα] τοίογθηοοα ῃᾶγα θη τηδᾶθ ἴο 

Οὐοοαν!η Ογοοβ Ογωημαν, {πτῷ δἀϊου (6.), Ηδα]ογ 

([τ6560) Ογοοβ Ογωημαν (Π.), δῃα ἰο οοανιμβ Οὐγθοῖ 
Μοοάς αμῷ Τό 868, βιχὶῃ οαϊίίοι, τουϊβθα (6',), 0π6 Ἰαδῦ πδτηθα 

οἵ ψΠ10]1 15 ὈΥ͂ πὸ τιθδη8 ἤο 6 ΒΌΡροΒΘα ΠΗ ΘΟΘΒΒΔΤΎ ο {Π68 

ῬΟΒΒΘΒΒΟΥ οὗ οἸΠ6 οὐ οί οἵ {Ππ6 οἴμοι ὕτο. ἀ«ιδ ἰο οὔδουι τοῖς 

ΘΙΘΠΟΘ5, ΒΟ01Ὼ6 ΟἸἑΙ]015 Πῶγα Ὀ6θη τηδᾶθ ποτὰ Βαϊ 5. {721- 

νϑγϑύίγ Ογαγημιαν, ἩΔΥΡοΥ 5 Εᾶ., α]5ὸ ἔτοτη τούθ᾽ 5 ἢ δέου ο7᾽ 

Οἴγϑθοθ, Ἡδυρον5 Εα., 1) νο]β., πα ἴσου (ὐαγί5᾽5. ἢ δέον οἢ 

(Ἴγόδοο, δου ΠΟΥ 5 Βα., ὅ νοΐβ. 

ΤῊΘ βαἰδουβ ργαίθα] δοκπον]οαρτηθηΐβ 816 αἀἀ6 ἤο ἢ]5 

ἔγομᾶβ, στ. 1, 5 ΒΕ. Ῥδοίκαῖα, Ῥυοΐδβεβου οἵ (σθοὶς αὖ Ὑῖο, 

8 Μτ. Φόμα ὙΥΠΠδτ5 ὙΥ 16, ΤΟΥ πὶ ατϑοῖς αὖ δινατα, 

ἴον {Π|6 11} νϑ] 816 βαρ σθϑίοηβ ἴῃ ἐμ6 ἀπαθγίαιηρ' ἃπμα Θχθου- 

ἴοη. οὗ ὑῃ6 ψόοτκ. 

ΤΥΚΝ, δορί ον, 1878. 





ΟΟΝΤΕΈΝΤΝ. 

ΠῊΒ ὈΕΡΈΧΟΕ ΟΕ ΜΑΝΤΙΤΗΕΥΚ . . . ᾿ . . 

ΤῊΒ ΟΒΑΤΙΟΝ ΛΑΘΑΙΝΕΤ ΕΒΑΤΟΝΤΗΒΝΕΒ . Ε : ὖ Η 

ἘΕΡΙΣ Τὸ “ΤῈΞ ΟΥ̓ΕΒΤΗΒΟΥ͂ ΟΕ ΤῊΒ ΠΕΜΟΟΒΑΟΥ ἢ. : 

ἈΒΕΟΡΑΘΙΤΙΟ ΟΒΑΤΙΟΝ ΟΟΝΟΞΆΧΙΝΟ ΤῊ ΚΑΘΒΕΡ ΟἸΑΥΒ ΤΈΥΝΚ 

ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ : Ἰ ὶ : ὲ ᾿ 

ΝΟΤΕΒ ..- ᾿ ἱ ᾿ ὸ ᾿ ; : ὃ ᾿ : 

ΤΆΒΙΒ ΟΕ ΑΒΙΟῦΚ ΒΕΑΡΙΚΧΟΒ . ᾿ . : ᾿ ᾿ 

ΙΝΘΕΣΧ ΟΕ ΤΌΡΙΟΝ ᾿ ᾿ Η ὃ ὍΣ ἴὸ ὃ : Ρ 5 

81 

41 





ΑὙΣΤΙΑΣ 

ΧΥΙ. 

ἘΝ ΒΟΥΛΗ͂Ι 

ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ 

ΑΠΟΛΟΓΊΙΑ. 

, Ν ῇ 3; ᾽ Ὁ ᾽ὔ ’ 

ΠῚ μὴ συνήδειν, ὦ βουλὴ, τοῖς κατηγόροις βουλομε- 
3 “" Ν ͵ Ἂ 25. Ν ω Ν Δ 

νοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποίειν, πολλὴν ἂν 
7 3. , ΄ ὔ ἰς - 

αὐτοῖς χάριν εἶχὸν ταύτης τῆς κατηγορίας" ἡγοῦμαι 
“"Ἅ 5.) ’ ’ὔ [ΟῚ ᾿ ᾽ 

γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγί- 
3 » 323. ; ὦ ἍἋ, 3. ἿἷΝ ,. 7 

στων: ἀγαθῶν αἰτίους, οἰτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκαζωσιν 
᾿Ὶ 3 ΝῊ 3 ἊΝ ’ὔ “ . 3535»ϑΝ ἈΝ 

εἰς ἔλεγχον Τῶν αὑτοις βεβιωμένων καταστῆναι. ἐγὼ 5 
Ἁ ο ὅδ : το: α ΄ ς0,Ί͵7.)., ἃ ἢ Ν 

γαρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ εἐλπίξω καὶ 
4 ᾿ ’ . ἢ 9 ᾿ς ΨΝ ἉἝ ἴω 7 

εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς διακείμενος, 
9 Ν 5." »"» ,. 9 ΄ δ Ὁ ,ὔ’ 

ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούση περὶ τῶν πεπραγμένων, 
7 8. αὶ ν Ν ᾽ Ε ἈΝ ιν 

μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολυ βελτίω με εἰς τὸν λούπον 
, εο»ἤὔ κω δ ,᾿΄,ϑ' ,» 35. Ν Ν 

χρόνον ἡγήσεσθαι. αξιῶ δὲ, ὦ βουλή, ἐὰν μὲν τοῦτο 3 
’ ςο 3 7 [2 ΕΣ ἈΝ “ ,ὔ 

μόνον ὑμῖν ἀποδείξω. ὡς εὔνους εἰμὲ τοῖς καθεστηκοσι 
᾽ Ν ς ὔ Ἂ 2.» ’ 

πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων με- 
, ες, κ ’ὔ , , 3 ᾽Ν Ν , 

τέχειν ὑμῖν, μηδὲν πὼ μοι πλεὸν εἶναι" ἐὰν δὲ φαί- 
ΟΝ Α ἫΝ Ε)2 ’ὔ ἈΝ 4 Α 

νωμαν καὶ περί τὰ ἀλλα μετρίως βεβιωκως καὶ πολυ 

1 



ΛΥΣΙΟΥ͂ 

Ἁ Ν 7 Ν ΑἉἫ Ν ’; Ν “ 

παρὰ τὴν δοξαν καὶ παρὰ τοὺς λόγους τους τῶν 
9 ΄ ’ 6 ἴω 3. Ν Ν 4 ’ Ν 

ἐχθρῶν, δεομαι ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ 
ες: κα ͵ 3 Ν Χ Σ ᾿ ς 3 
ἡγεισθαι χείρους εἶναι. πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ 
“ 35.ϑ.ὕ0ὈὨὉ 3 ᾽; 3.ϑ Ν ἴω ᾽ὔ ϑῸὼΧ 

ὑππευον [οὔτ᾽ ἐπεδήμουν] ἐπὶ τῶν τριάκοντα, οὐδὲ 
΄ “ ’ὔ ’ 

μετέσχον τῆς τότε “πολιτείας. 
ἐ Ἂ δ ς Ν Ν ΓῚ 9 [ 7 

Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Εἰχλησπόντῳ συμ- 
“ ς ’ Ν 3 [2] ’ 7 

φορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους 
3 ͵ Ν 5 Ὁ ἴω ᾽ὔ 3 ᾽ 

ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τευχῶν καθαιρουμένων ἐπεδη- 
ἦ ’ α 7 3 9. ΨΚ 

μουν οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ ἤλθομεν 
Ν Ν 2. Ν κᾺ " Ν “Ἢ ω 

πρίν τοὺς ὦπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν προό- 
᾽ 3 ἐς ὔ ’ » "δ Ἁ ὟΟΙΝ (Ὶ 2 

τερον πένθ᾽ ἡμέραις. καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἣν εἰς 
χὰ Ν 3 ,7] 3 ἴω ’ [οὶ 

τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν 
δ 7) ΄ ,»"» 3ϑ ,.κκς ͵ ᾿ ΄ 
ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην 

7 ΒΡ ἢ Ὗ . ζω 2 : ἴω : 4 

γνωμὴν ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ μη- 
Ν 9 ᾽ὔ “ ’ 3 

δὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ 
κ- ͵ ᾿ Ἁ ΄ Ν ΄Ὰ 

μᾶλλον ἠτίμαξον καὶ τους συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. 
ΝΜ ν 2 Χ Ἂ ’ Χ εἐ ’,’ 

Επειτα δὲ ἐκ μὲν τοῦ σανιδίου τοὺς ὑππεύσαντας σκο- 
αὶ 57 ’ 3 9 4 Ν Ά Ν ζω [ς 

πεῖν εὐηθὲς ἐστιν" ἐν τούτῳ γὰρ πολλοιί μὲν τῶν ομο- 
᾿ ε 7 Η 3 5» Ν Ἂ 3 

λογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἐνίοι δὲ τῶν ἀποδη- 
΄ 3 : ’ 3 ’ 3 χω δ᾽ 3 Ἀ 9) 

μούντων ἐγγεγραμμένοι εἰσίν. ἐεκείνος ὃ ἐστίν ἐλεγχος 
᾽ 2 Ἀ Ἁ 7 2 7 Ἀ 

μέγιστος" ἐπειδὴ γὰρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τους 
4 5 ἊὉ Ἀ φ ’ [4 ὦ Ν 

φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τους ὑππεύσαντας, νὰ τὰς κατα- 
Π ῃψ, 9 ῃ ο 9 2. αὶ ΣΝ ’ 5ὼ Ν 

στάσεις ἀναπράξητε πᾶρ αὐτῶν. ἐεμε τοίνυν οὐδεὶς 
“Ἃ 3 ’ 5} 3 ᾿ς Ἢ ,ὔ ΟΝ ω 7 

ἂν ἀποδείξειεν οὔτ ἀπενέχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων 
» Ἂ , " , 

οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις [οὔτε κατάστασιν 
“ 7ὔ Ἂ ς᾽» οὶ ΩῚ Ψ 

καταβαλόντα]. καίτοι πᾶσι ῥᾷδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι 
3 ω ἊῚ - ’ 3 Ν 2 7 Ν 

ἀναγκαῖον ἣν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ αἀποδείξειαν τους 
ΕΝ ᾿ τ λῳ 3 - ΟῚ ᾽ 

ἔχοντας τας καταστασεῖς, αὕτοις ζημιοῦσθαι. ὥστε 



ΥΠΕΡ ἹΜΑΝΤΙΘΕΟΥ. 

ΝΟ κ ,ὔ 3 ὔ ω ᾽ὔ Ἃ ΄ 
πολυ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις 

,ὕ 2 Χ Ν ,΄ ε.,» 3 3 
πιστεύοιτε: ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾷάδιον ἣν ἐξαλει- 

χ ζω ,ὔ] 3 3 ὔ Ἀ Ν ς ΄ 

φθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκεινοίς δὲ τοὺς ἐππεύσαν- 
3 ἴω] ρὺ ΙΝ “ ᾽ὔ 2 “ 

τας ἀναγκαῖον ἣν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. 
ν 7 Ὶ 7 “ Ψ 2 Ν ἊΨ “, 

Ετι δέ, ὦ βουλὴ, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἣν ἔξαρνος 
’ὔ 4 2 3 7 2 ΄ ς 

ὡς δεινόν τὸ πεποιηκώς, ἀλλ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς 
3 Ν ς 9 “ “ ω “Ὁ 7 ἤ 

οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμα- 
θ 6 Ὁ δὲ Ἅ 6 »" ᾽ “Ὁ 7 7 

ζεσθαι. ορῶ ὃὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ Τῇ γνωμῃ χρωμένους, 
Ν Χ Ν Ὁ ’ὔ ε 7 ’ὔ 

καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ὑππευσάντων βουλεύοντας, 
Α 3 2. »" Ν νι ε 7 

πολλοὺυς ὃ αὐτῶν στρατηγους καὶ ὑππαρχους κεχειρο- 
4 σ“ Ν 2. ΜΚ ς - ΄ 

τονημένους. ὥστε μηδὲν δὲ ἀλλο με ἡγεῖσθε ταύτην 
" Χ 5 ’ὔ λ΄ “ 3.»ὃϑ , ’ 

ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ τε ππεριῤανὼς ἐτόλμησαν 
’ 3 ᾽ὔ “ Ἁ ’ 

μου καταψεύσασθαι. ᾿Ανάβηθι δὲ μοι καὶ μαρτὺ- 

ρήσον. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 

Ν ν ,ὔ 3.» αὶ - 5. » 3 5... ὦ . 
Περὶ μεν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι δεῖ 

7 ’ ἊὉ ’ὔ 53 ; 3 Ἀ ΄“ 

πλείω λέγειν" δοκεῖ δὲ μοι, ὦ βουλὴ, ἐν μὲν τοῖς 
5“ 9 [ω] Ν 3 Ὁ 7 ἴω , 

ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μονων τῶν κατηγορημένων 
’ 3 ω 2 ν . ,ὔ “ 

προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον 
3 Α “Ὁ ᾽7 ’ὔ ’ 3 ἰω εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. δέομαι οὖν ὑμῶν 

9 3 7 3 ’ 7 7 Ν Ν 3 

μετ᾽ εὐνοίας ἀκροασασθαί μου. ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπο- 
“ ς Ν ΄ νΝ ᾿ 

λογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. 
Ἔ Ν Ν “-.«' Ν 2 ὔ 3 [4 

γὼ γαρ πρῶτον μεν οὐσίας μοὶ οὐ πολλῆς κᾶτα- 
’ὔ Ἁ ν ιν “ . : “, ἈΝ 

λειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ 
» . , ᾽΄ Ἀ 2 Ἀ 24. 7ς 3 Χ 

τᾶς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελῴφας ἐξέδωκα, ἐπιδοὺς 
’ὔ “ ξ ὔ Ν Ν 3 Ν 3 ᾿ 

τριάκοντα μνᾶς εἐκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ᾽ οὕτως 
2 7 [γ2 3 3 ἴω ὔ 6 Ὰ 27 ϑ9 συ 

ἐνειμάμὴην ὥστ εκείνον πτλεον ομολογεῖν ἔχεὶν ἐμοὺ 

9 

το 



ΙΣ 

12 

᾿ 

ΔΥΣΙΟΥ͂ 

Ρ ΝΥΝ Ν ᾿ Ν 5 Ψ ὩΣ φ.. 
τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτω 

᾿ ᾿ “ 7 ’, Ν Ν “.᾿ ΝΥ 
βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτε μοὶ μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν 
ΑΥΕῪ , ὃ Ν ΝΣ Ὁ ὃ ἥ 5 
εγκλήημα γενέσθαι. καὶ τὰ μὲν ἰδια οὕτω διῳκηκα 

Ν Ν Ἂ ΄ [4 - 6 ΄ αὐ 

περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον 
53 “ 3 2 “ “4 Ἁ 7, ὔ . Ν 

εἶναι τῆς ἐμῆς επιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ 
΄ Ἃ 7 ἃ εὲἐἢ ὔ ᾽ 7 7 

κύβους ἢ πότους ἢ ετερας τοιαῦτας ἀκολασίας τυγχα- 
ἊΝ δ ΄ ᾿ »Ν ΚΨ , 

νουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὑτους ὀψεσθὲέ 
7 “ἷ Ν ω ͵ Ν 3 σὰ 

μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ 
- α Ν ΄ ! δ ᾿ 
λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ 

Ἂ 2» 3 Ἁ .3 ΝΥ ’ 4 ᾿ 3 

τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνωμὴν εἶχον 
ν σι 3 3 3 , 2. Ν Ν 2. Θ- δὰ 

περὶ ἐμοῦ. ἔτι δ΄, ὦ βουλὴ, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ 
2 »“" ΄ 5 7 3 Ν 35 Ν “ 
ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραῴφην οὔτε 

3 : ὔ .- ͵ὔ 7] ς. ς ἡ 

εἰσαγγελίαν γεγενημένην" καίτοι ετέρους ορᾶτε πολ- 
,ὔ 3 ΄ 5. μ “ἢ Νρυ ὔ 

λάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. πρὸς τοί- 
Ν ,, Ν Ν , ν᾿ Ν Ν 

νυν τᾶς στρατείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς πρὸς τοὺς 
͵ ΄, Γ 3 τ᾿ οὖς 7 α " 

πολεμίους σκέψασθε οἷον ἐμαυτον παρέχω τῇ πόλει. 
»- ἈΝ 7 ᾽ ἈΝ ᾿ 7 9 ᾽ Ἶ Νἶ 

πρῶτον μὲν γάρ, ὅτε τὴν συμμαχίαν ἐποιήσασθε πρὸς 
ν Ν Ν 9 έ ,ὔ 5, .“. ΟΝ 

[τοὺς] Βοιωτοὺς καὶ εἰς ᾿Αλίαρτον ἔδει βοηθεῖν, ὑπὸ 
3 ' ΄ ͵ ε Ω 3 Ἀ 7, 
Ορθοβούλου κατειλεγμένος ἱππεύειν, ἐπειδὴ πάντας 
ς, ΝᾺ ἈΝ ς 7 3 , κυ ὃ ἴω 

ἑώρων τοῖς μὲν ἱππεύουσιν ἀσφαλειαν εἶναι [δεῖν] 
,ὔ » 3. ε ,ὔ ’ ὃ ε , : ς.» 

νομίζοντας. τοῖς δ΄ ὁπλίταις κίνδυνον ἡγουμένους, ετε- 
3 ΥᾺ 3 Ν Ν [24 ὃ 7 ὮΝ 

ρων ἀναβαντωῶν ἐπὶ τοὺς ὑπποὺς αδοκιμάστων παρᾶ 
Ν 7 2... ΧΝ Ν 57 ν᾿ , 3 ; 

τὸν νόμον ἐγὼ προσελθὼν ἔφην τῷ Ορθοβούλῳ εξα- 
κ᾿ 7, τ ο , ὡς 3 Ν 3 

λεύψαιί μὲ ἐκ του καταάλογου, ἡγουμενος αἰσχρον εἰναι 
ἌὋ ᾽ [ ᾽’ “Υ̓ 3 ἴω 

τοῦ πλήθους μέλλοντος κινδυνεύειν ἄδειαν ἐμαυτῷ πα- 
’ ’’ 7 9. 7 3 ’ 

ρασκευάσαντι στρατεύεσθαι. Καί μοι ἀνάβηθι, Ορθο- 

βουλε. 

ΜΑΡΤΎΡΙΑ. 



ὙΠῈΡ ΜΑΝΤΊΙΘΕΟΥΎ. 

 ἶ ΣΝ - , . Δ ΕΝ “- 3... 7. 
Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, 

5 Σ᾽» 3. . 7 ΝᾺ, Ν ΕΝ ΟΝ 
εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας μὲν χρήστους ὄντας καὶ 

7 3 7 Ν 3 “ 3 [“2 Ν Ν 

προθύμους, ἐφοδίων δε ἀποροῦντας, εἶπτον ὅτι χρὴ τοὺς 
δ΄ ᾿ ͵ Ν 3 7 Ὁ 3 δ νι ᾽ὔ 

ἔχοντας παρέχειν τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἀπόρως διακειμέ- 
Ν 2 7 ω ͵΄ “Ὁ », 

νοις. καὶ οὐ μόνον τοῦτο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις, 
: , Ὁ 3 αν ! “ ΤᾺΝ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντω δραχμὰς 

ς 7. 2. ς ᾿ , δι} Φ 7 
εκατέρῷ, οὐχ ὡς πολλὰ κεκτήμενος, αλλ ἑνα παρα- 

δειγμα τοῦτο τοῖς ἄλλοις γένηται. Καί μοι ἀνάβητε, 

ἱμάρτυρες. 

ΜΑΡΤΎΥΎΡΕΣ, 

, ’ 53 ὔ 3 ’ : 3ς.} 
Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ βουλὴ, εἰς Κόρινθον ἐξόδου 

, , νι. »ἤ : ͵ σ΄ ὕ - ΄ὔ 
γενομένης καὶ πάντων προειδότων ὅτι δεήσει κινδυνεύ- 

ς 2, ,ὔ 2. Ν ’ὔ [χέ Ἂ 
εἰν, ἑτέρων αναδυομένων ἐγὼ διεπραξάμην ὥστε τῆς 

. ἢ : ᾽ὔ 4 ωΣ ἽὝ ΙΝ 

πρώτης τεταγμένος μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις - καὶ μά- 
ΡῚ δ ͵ “ἢ ὃ Ἱ ὔ ᾿ ει 7 

λίστα τῆς ἡμετέρας φυλῆς δυστυχησασής, καὶ πλείστων 
3 ἐπ ῇ 2 ’ “ ᾿ Ἂ ω 

ἀποθανόντων, ὕστερος ἀνεχωρησα τοῦ σεμνοῦ Στειριῶς 
“ κι 3 7 : 7 2 7. ΟΝ ΡΣ ὡ᾿ 

τοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις δειλίαν ὠνειδικότος, καὶ οὐ πολ- 
λ “ ς ,. ΖἝΖ͵  ᾿ ἃ ω 3 Κ ,ὔ θι , 
αἷς ἡμέραις ὕστερον μετὰ ταῦτα ἐν Κορίνθῳ χωρίων 

ὈΠῸΝ Ἁ " ’, ο, Ἁ ᾿ Ν ’ 

ἰσχυρῶν κατείλημμενων, ὥστε τοὺς πολεμίους μὴ δύνα- 
,:-- 3 7 3 3 Ν ᾽ὔ 3 

σθαι προσιέναι, Αγησίλάου δ᾽ εἰς τὴν Βοιωτίαν ἐμβα- 
7) . , ῬᾺ 3 φῇ 9 [4 ὔ 

λοντος. ψηφισαμένων τῶν ἀρχόντων αποχωρίσαι τάξεις 
“᾽) ) «ἢ ς ᾽ .38.. 3 

αἵτινες βοηθήσουσι, φοβουμένων ἁπάντων (εἰκότως, ὦ 
ἤ ΟΝ Ν ΩῚ ὃ “ 5, 7 ὔ 

βουλὴ" δεινὸν γὰρ ἣν αγαπητῶς ολιγῷ προτερον σέσω- 
7 3.2.3 Ω͂ ’ὔ 5, Ν Ξ..Ν ων 

σμένους ἐφ᾽ ἕτερον κίνδυνον ἱέναι) προσελθὼν ἐγὼ τὸν 
, 2. ᾽ . ἈΝ Ἁ [4 ͵. 7ζ, ᾽ὔ 

ταξίαρχον ἐκέλευον ἀκληρωτί τὴν ἡμετέραν τάξιν πέμ- 
9 2 “ 3 7 » Ἁ Ν 

πεῖν. ὥστ᾽ εἰ τινες ὑμῶν ὀργίζονται τοῖς τὰ μὲν 
[4] ’ὔ; 2 ἊᾺ [4 : 3 Ν ἊΜ ᾽ 

τῆς πόλεως αξιοῦσι πραττεῖν, εκ δε τῶν κινδύνων 

ΙΖ 

15 

τόδ 

17 
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9 ’ 9 Ω 7ὔ Ν 3 ζω Ν ἢ 

ἀποδιδράσκουσιν, οὐκ ἂν δικαίως περὶ ἐμοῦ τὴν γνω- 
3 Ν ’ὔ Ν ’ 

μην ταύτην ἔχοιεν. οὐ γὰρ μόνον τὰ προσταττόμενα 
᾽7 3 ἣν ΟΝ ᾽ὔ 3.»ϑΝ 

ἐποίουν προθύμως, ἀλλὰ καὶ κινδυνεύειν ἐτόλμων. καὶ 
᾿ν.."}3 3 ͵. 3 ς 9 Ν 6 ’’ 3 

ταῦτ᾽ ἐποίουν οὐχ ὡς οὐ δεινὸν ἡγούμενος εἶναι Λακε- 
͵ ,ὔ 3 2 ὦ Υγ 3507 3 ’ὔ 

δαιμονίοις μώχεσθαι, ἀλλ᾿ ἵνα, εἰ ποτε ἀδίκως εἰς κίν- 
7 ἈΝ “Ὁ ,ὔ ς,3 

δυνον καθισταίμην, διὰ ταῦτα βελτίων ὑφ᾽ ὑμῶν νομιζό- 
’ “ ᾽ ’ ᾽ὔ 

μενος ὡπώντων τῶν δικαίων τυγχάνοιμι. Καί μοι 
2. ’ὔ , 
ἀνάβητε τούτων μαρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

-" 7] 5) 9 ΦᾺ 
Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς 

3 ,ὔ ’ 9 Ν 4 4 ’ 

ἀπελειίφθην πώποτε, ἀλλα πάντα τὸν χρόνον διατε- 
ΝΥ, Ν Ω ὔ ΙΝ ἐν 3ς, ’ 

τέλεκὰ μετὰ τῶν πρώτων μὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, 
Ἁ οὶ “ δ 3 “" ὔ Ν Ν 

μετὰ τῶν τελευταίων δὲ ἀναχωρῶν. καίτοι χρὴ τοὺς 
,ὔ Ἀ ’ “ 3 οὶ ’ 

φιλοτίμως καὶ κοσμίως πολιτευομένους εκ τῶν τοιούτων 
Ὰ 3 3 3 Υγ ζω Ν “Ὁ Ὁ Ν 

σκοπεῖν, ἀλλ, οὐκ εἰ τίς κομᾷ, δια τοῦτο μισεῖν" τὰ 
Ἁ κ -" 3 ’ Μ Ν 3 7 Ψ 

μεν γαρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύματα οὔτε τοὺς ἰδιώτας οὔτε 

τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δὲ τῶν κινδυνεύειν 
9 ᾽ὔ Ἀ Ἀ 7 Φ ἰν “" 3 
εθελόντων πρὸς τοὺς πολεμίους ἅπαντες ὑμεῖς ὠφε- 

. τ » Ἷ Ξ.)»)λ᾽λ΄Σ»ν 3 5 
λείσθες ὥστε οὐκ ἄξιον ἀπ᾿ ὄψεως, ὦ βουλη, οὔτε 

ἊὉ 3, Ὁ ϑκ 7 9 9.098 ζω) 37 Ὁ 

φιλεῖν οὔτε μισεῖν οὐδενα, αλλ εκ τῶν ἔργων σκοπεῖν " 
Ν Ν ω Ν ’ Ν “ 3 

πολλοὶ μὲν γαρ μικρὸν διαλεγομενοί καὶ κοσμίως ἀμ- 
: ’ , ζω δ ’ Ψ Ν 
πεχόμενοῦ μεγάλων κακὼν αἰτίου γεγονασιν, ἐτέροι δὲ 

“Ὁ ’ 3 ω Ν 9 Ν ς΄ “.- ν᾿ 

τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ καγαθὰ υμᾶς εἰσιν 
3 μ“ 
εἰργασμενοῖ. 

ν Ὁ 13 , 3 , Ν Ν Ἂ 
Ηδὴ δὲ τινων ἡσθόμην, ὦ βουλὴ, καὶ δια ταῦτα 

3 ᾽ : Ψ 4 Ω 3 ,ὔ ᾽ 3 
ἀχθομένων μοι, ὅτε νεώτερος ὧν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν 

. δὴ Σ ΩΣ Ν Ἀ ΝΥ 9 ὔ θ ς: νΝ 
Τῷ ῆμῳ. εγῶ Ε Τὸ μεν πρῶτον ῃναγκασ ην νὲρ 



ΥγΠῈΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ. 

- 9 ζω) 7 “ “" ’ 
τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων δημηγορῆσαι, ἐπειτα μέντοι 

ΧΑ} Δ ΝᾺ ’ὔ κι κ“" ’ 

καὶ ἐμαυτῷ δοκῶ φιλοτιμότερον διατεθῆναι τοῦ δέοντος, 
ἰγ δ “" 7 3 “ Ψ ΣΝ 7 

ἅμα μὲν τῶν προγόνων ἐνθυμούμενος, ὅτε οὐδὲν πεπαυν- 
δ Νὰ ,] ,’ 4 Ἁ ς “ ἴφ 

ται τὰ τῆς πόλεως πράττοντες, ἅμα δὲ ὑμᾶς ὁρῶν 
Ν Ν 3 “ Ν ᾽ Ν ΄ 7 

(τὰ γὰρ ἀληθῆ χρὴ λέγειν) τοὺς τοιούτους μόνους 
9., ,ὔ 5 ἤ κ- Φῤ΄ "»- ͵ Ν 

ἀξίους νομίζοντας εἶναι, ὥστε ὁρῶν ὑμᾶς ταύτην τὴν 
“ Ψ ὔ 2 δ 3 ᾽ ’ὔ Ν ’᾽ 

γνώμην ἔχοντας τίς οὐκ ἂν ἐπαρθείη πράττειν καὶ λε- 
ς- Χ ον Λ “ Ν ἃ - ’ 

γεῖν ὕπερ τῆς πόλεως; ἔετί δὲ τί ἂν τοῖς τοιούτοις 
ἘΦ 3 Α [74 ον 9 ἊΝ 7 ν) 

ἄχθοισθε; οὐ γαρ ἕτεροι περὶ αὐτῶν κριταὶ εἰσιν, 
ν] 3 ς ω 

αλλ, υμεις. 
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: ΧΙ]. 

ΚΑΤΑ ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΤΕΝΟΜΕΈΝΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ, ΟΝ 

ΑΥ̓ΤΟΣ ΕΠῈ ΛΥΣΊΙΑΣ. 

57 . ἢ : Δ 597 ᾿ ΓῚ ΓῚ 

ΟΥκ ἀρξασθάν μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι, ὦ ἄνδρες 
᾿ 7 [4] ᾿ ’ὔ 9 ἙΝ ἤ Ὶ ἤ 

δικασταί, τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι " 
3 “" Ν μ Ν. " Ν ἊᾺ 

τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος 
μὴ Φ , 9 Ἃ, ’ ’ ο 
εἰργασταί, ὥστε μὴτ ἂν Ψευδομενον δεινότερα τῶν 
[᾿ ’ “᾿ ’ 3 4] ᾽ὔ 

ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι, μὴτε ταληθῆ βουλόμενον 
3 α Ὡ “ 3 3 ). ΕῚ Ν ὔ 

εἰπεῖν ἅπαντα δύυνασθαι, ἀλλ ἀναγκὴ ἢ τον κατη- 
ἴω Ων 7 4 ζω] 3 

3 γορον ἀπειπεῖν ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν. τοὐναντίον 
’ ΦἊ “ “Ὁ 9 ζω Ν. φιὰ ’ 

δὲ μοι δοκοῦμεν πείσεσθαι ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. 
Ἁ Ν δ᾽) 4 Χ δ , Ἁ » 

πρότερον μεν γαρ ἔδει τὴν ἔχθραν τους κατηγοροῦντας 
3 “ τ 937 ὡν Ὰ “ ον δὲ Ν 

ἐπιδεῖξαι, ἥτις εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας " νυνὶ ὃὲ παρα 
. ὔ Ν ’ὔ Ψ ΓῚ Σ΄ κα» ᾿ 

τῶν φευγοντων χρη πυνθάνεσθαι ἥτις ἣν αὐτοῖς προς 
“ 3 2 ἢ ζω .. 5 

τὴν πόλιν ἔχθρα, ἀνθ᾽ ὅτου τοιαῦτα ετολμησαν εἰς 
323. Χ 3 3 7 ε 2 ν . ὔ 

αὑτὴν εξαμαρτάνειν. οὐ μέντοι ὡς οὐκ ἔχὼν οἰκείας 
Ν 4 ἣν ; “ 9 9 ς 

ἔχθρας καὶ συμφορὰς τοὺς λόγους ποιοῦμαι, ἀλλ ὡς 
. 3 [4 3 ς: ΧΝ 5. λ ς«»Ν 

ἅπασι πολλῆς ἀφθονίας οὔσης ὑπερ τῶν ἰδίων ἢ ὕπερ 
“ 3 , 3ϑ Ν᾿ Ν 3 3 ΩΨ ὃ 

8 τῶν δημοσίων ὀργίζεσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ αἀνὸρες 
᾽ 3} 5 ο ᾽ 9 3 7 “ 

δικασταί, οὔτ ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλοτρία “πρα- 
᾽ὔ »" ’ δ» “Ὁ ’ 

γματα πράξας νῦν ἠνάγκασμαι ὑπὸ τῶν γεγενημένων 
’ ο  Ἷ [χά ᾽ὔ 3 νΝ 3 , 

τούτου κατηγορεῖν, ὥστε πολλάκις εἰς πολλὴν ἀθυμίαν 
᾿ ἐν Ν Ἀ 4 7) 2 ’ Ν, , 

κατέστην, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ ἀδυνάτως 
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δι νΝ ᾿ “ 9 ο Ν 9 “Ὁ Ν , 7 

ὕπερ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἐμαντον την κατηγορίαν ποιήησο- 
Ψ ΙΝ ’ὔ ςΦ κα 3 3 “" ς “Ἃ δύ 

μαι" ὅμως δὲ πειράσομαι ὑμᾶς εξ ἀρχῆς ὡς ἂν δύνω- 
3 “ 4 

μαι δ ἐλαχίστων διδάξαι. 
Ν 7, 3 [4 ν ον ᾽ 

Οὑμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσθη μὲν ὑπὸ Περικλέους 
.3 ͵) Ν “ 3 ’ὔ » δὲ ὔ " 

εἰς ταύτην τὴν γὴν ἀφικέσθαι, ἐτὴ ὃε τριάκοντα ῳκῆήσε, 
Ν 3 ἈΝ 7, “ ἐς » 4 3 α δέ 5» 

καὶ οὐδενὶ πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε εκείνος διίκὴν οὔτε 
3 ’ 57 93 ’ 9 9 Ω 3 “ 

ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν, ἀλλ᾽ οὕτως φκοῦμεν δημο- 
’ ΦΨ , 3 Ν » 3 ’, 

κρατούμενοι ὥστε μήτε εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνειν 
“ ΟΝ ἴω ΒΩ 3 9 Ν 9 ε 7 

μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι. ἐπειδὴ δ᾽ οὐ τριά- 
Ν ἈΝ ν 7 » 3 Ν 

κοντὰ “πονηροι [μεν] καὶ συκοφάνται Ὄντες εἰς Τὴν 
3 ἈΝ,  ᾿ ’ὔ “ “ 595. } 
ἀρχὴν κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθα- 

ν - ἈΝ 2 ᾿ Ἁ Ν ,ὔ 3.5 

ρᾶν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοίπους πολίτας ἐπ 
3 Ν Ν 7 ᾽ “ “ 

ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τράπεσθαι, τοιαῦτα λέγοντες 
5- ἌᾺ σι 3 7 ς 3 Ν δ ἴω. 9 “" 

οὐ τοιαυτὰα ποιεῖν ἐτόλμων, ὡς εγὼ “περί τῶν ἐμαύυτου 
ΝᾺ ΝΣ νΝ Ν “ ᾽ 3 “ ᾽ 

πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι πειρα- 
ὔ Ν Ν , Υ 3 Ἂ ν᾽ 

σομαί. Θεογνίς γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριἄ- 
Ν »΄“"ὦν. 7 [4 3 [ο ) 

κοντὰ περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶεν τίνες Τῇ πολυτείᾳ 
2 , , 5 3 ᾽ Ἂ 
ἀἄχθομενοι" καλλίστην οὖν εἶναι προῴασιν τιμωρει- 
θ Ν ὃ [δ Δ δ᾽ δ) 4 7 θ δι ὔ 

σθαι μὲν ὃοκειν, τῷ ἔργῳ χρηματίζεσθαι" πάντως 
ἘΣ ἣν . ͵ 7 ἈΝ ΕῚ ἈΝ Χ Ἂ 

ε τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι, τὴν ἄρχηὴν δε δεῖσθαι χρη- 
,ὔ Ν »" 3 ’ 2 [ο μ᾿ 

μάτων. καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ χαλεπῶς ἔπειθον " 
3 ’ Ν ᾿ς 9 ᾽ὔ Ν 3 Ν ς “ 
ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, 

’΄ Ν ’ Ν “» 39 ἴω ϑ,Ἱ 

λαμβάνειν δὲ χρήματα περ πολλου εποιουντο. ἐδοξεν 
ΟῚ 3 “" ᾽ Ἂ , Ν ’ ’ὔ σ“ 

οὖν αὐτοῖς δεκᾶα συλλαβεῖν, τουτῶων δὲ δύο σενήητας,. νῷ 
3 δ᾿ 3 Ν δ 57 3 ᾽ὔ ς 3 ’ 

αὑτοῖς ἢ προς τους ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων 
[4 Ἂ ’ 3 Ν ’ ἰο , 
ἕνεκα ταῦτα πέπρακται, ἄλλα συμῴφεροντα τῇ πολιτείᾳ 

’ ο ἊᾺ » ὃ... 3 
γεέγενηται, ὠσπεὲερ τὸ τῶν ἄλλων εὐλόογῶς “τεποίη» 

κότες. διαλαβόντες δὲ τὰς οἰκίας ἐβάδιζον" καὶ ἐμὲ 
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Ν ᾽ ς -“ ’ δ 3 ᾽ 

μεν ἕενους ἐστιῶντα κατέλαβον, οὺς ἐξέλάσαντες Πεί- 
, 7 ε Ν Ἷ 9 

σωνί μὲ παραδιδόασιν" οἱ ὃὲ ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστή- 

ρίον ἔλθόντες τὰ ἀνδράποδα ἀπεγράφοντο. ἐγὼ δὲ 
᾿ 7 Ν . 9 . 3 ά ᾽ Ἁ 7 
Πείσωνα μὲν ἠρώτων εἰ βούλοιτο με σῶσαι χρήματα 

7 ς 3 » 3 Ν Υ 

λαβων" ὁ δ᾽ ἐφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη. εἶπον οὖν ὅτι 
ς ὔ : 2 ᾽ὔ Ψ Ἵ οὶ 9 ες ’ 

τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμος εἰην δοῦναι" ὁ δ᾽ ὡμολό- 
΄΄ὸ ’ ᾽ὔ 

γησε Ταῦτα ποίήησειν. ἠπιστάμην μὲν οὖν ὅτι οὔτε 
θ Χ 4“4.ϑ. 5 9 θ ἊΣ 7ὔ ὡ 959. ἴω 7 εους οὔτ ἀνθρώπους νομίζει, ὅμως δ΄ εκ τῶν παρόν- 

2. 3 9 ’᾽ 3 

τῶν ἐδόκει μοι ἀναγκαιότατον εἶναι πίστιν παρ᾽ αὐτοῦ 
κι 9 Ν Χ 937 - 9 4 φ ζω [ω 

λαβεῖν. , ἐπειδὴ δὲ ὦμοσὲν ἐξώλειαν ἑαυτῷ καὶ τοῖς 
Ν 9 4 Ν Ν “ ’ 7 

παισὶν ἐπαρωμενος, λαβὼν τὸ τάλαντον με σώσειν, 
») Ν "3 Ν ᾽ὔ ἈΝ Ν 9 7 

εἰσέλθων εἰς τὸ δωμάτιον τὴν κιβωτὸν ἀνοίγνυμι" 
’ 3 3 ἤ 2. ἡ Ν δὼ Ν 3 9 

Πείσων δ᾽ αἰσθόμενος εἰσέρχεται, καὶ ἰδὼν τὰ ἐνόντα 
“- ἴο δ ’ Ν Ν 39 . . Φ᾿ 

καλεῖ τῶν ὑπηρετῶν δύο, καὶ τὰ ἐν τῇ κιβωτῷ λαβεῖν 
2. ἢ ΞΘ Ν Ν 3 Φ ε ΄ 3 3 ΡΜ ἐκέλευσεν. ἐπεὶ δὲ οὐχ ὅσον ὡμολόγητο εἶχεν, ὦ ἂν- 

᾽ὔ 9 Ν, 7 [4 9 7 ἐν 

δρες δικασταί, αλλὰ τρία τάλαντα ἀργυρίου καὶ τετρα- 
7 Ν Ν ς Ν ΟΝ Ν ᾿ς 

κοσίους κυξικηνοὺς καὶ ἕκατὸν δαρεικους καὶ φιάλας 
3 “ Υ͂ 9 ᾽ 3 “Ὁ 3 ,ὔ 7 ΄ὰ 

ἀργυρᾶς τέτταρας, ἐδεόμην αὐτοῦ εφοδιὰ μοι δοῦναι, 
ς 2 3 ’ 5, 3 Ν Ἂ ͵ 3 ΄ 

ὁ δ᾽ ἀγαπήσειν με ἔφασκεν, εἰ τὸ σῶμα σώσω. εξιοῦ- 
"2. κα Υ ἣ 9 ͵ »ο. ᾿ 

σι δ᾽ ἐμοὶ καὶ Πείσωνι ἐπιτυγχάνει ηλοβιος τε καὶ 
ἤ 3 ΄- 9 ’ὔ’ 9 ’ ΝΝ 

Μνησιθείδης εἰ τοῦ ἐργαστηρίου ἀπιόντες, καὶ κατα- 
΄ Ν 3 “ ω ͵ὔ νΝ 3 - 

λαμβάνουσι πρὸς αὑταῖς ταῖς θύραις, καὶ ἐρωτῶσιν 
ς ᾿ ᾽ 393. Κ 3 3 ζω “9 "Ὁ 

ὅποι βαδίζοιμεν. ὁ δ᾽ ἔφασκεν εἰς ταδελφοῦ τοῦ εμοῦ, 
σ΄ ν ι. 92 55. ἡ" οε͵οτν», , 9. κ Ν 
ἵνα καὶ τὰ ἐν ἐκείνῃ τῇ οἰκίᾳ σκέψηται. εκεῖνον μεν 
3 , , 2.Ν Ν . ς κα 3 “ 

οὖν ἐκέλευον βαδίζειν, ἐμε δὲ μεθ᾽ αὑτῶν ἀκολουθειν 
9 7 ᾽ Ν Ν Ὃ 

εἰς Δαμνίππουυι Πείσων δὲ προσελθὼν σιγᾶν μοι 
’ Ἁ α [4 φ 3 “ 

παρεκέλεύετο καὶ θαρρεῖν, ὡς ἥξων ἐκεῖσε. καταλαμ- 
ὔ μ ,ὔ 

βάνομεν δὲ αὐτόθι Θέογνιν ἑτέρους φυλάττοντα" ᾧ 
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7 γι κι 7 γ 3 Υ δ᾽ μὰ παραδόντες ἐμὲ πᾶλιν ῴχοντο. ἐν τοιούτῳ δ᾽ ὄντε μοι. 
΄“ 2 " ν 7 

ἡ κινδυνεύειν. ἐδόκει, ὡς τοῦ γε ἀποθανεῖν ὑπάρχοντος 
Ν ᾽ “ Ν ἮΝ ᾽ 

ἤδη. καλέσας δὲ Δάμνιππον λέγω πρὸς αὐτὸν τάδε, τᾷ 
ςς 9 7 ’ “ 427 Ὡ δ᾽ 3 Ν νν 

ἐπιτήδειος μὲν μοι τυγχάνεις ὧν, ἥκω δ᾽ εἰς τὴν σὴν 
ζω 3 502) ὔ ) ὦ 3 ’ 

οἰκίαν, ἀδικῶ δ᾽ οὐδὲν, χρημάτων δ᾽ ἕνεκα ἀπόλλυμαι. 
Ν ᾿ , . ἢ 7 Ν 

συ οὖν ταῦτα πάσχοντι μοὶ πῤοθυμὸον παράσχου την 
᾿ , 9 Ν δι ΟΝ 2) ε δ᾽ ς 

σεαυτοῦ δυναμιν εἰς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν. .0 ὃ. ὑπε- 
ω ᾿ ’ 57 3 " ΠῚ ) 3. 

σχετὸο ταῦτα ποιήσειν. ἐδόκει ὃ αὐτῷ βελτίον εἶναι 
Ν ’ - ιν “ Ν Ω 7 

πρὸς Θεογνιν μνησθῆναι" ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν 
7 9 7ὔ Ν “ 

αὐτόν, εἴ τις ἀργύριον διδοίη. ἐκείνου δὲ διαλεγομένου τ 
, ἊΝ Ν ΕΥ 2 Ν 5 ν 

Θεόγνιδι (ἔμπειρος γὰρ ὧν ἐτύγχανον τῆς οἰκίας, καὶ 
δ " 9 ’ δ 58. ἢ ͵ . 
ἤδειν ὅτε ἀμφίθυρος εἰ) ἐδόκει μοι ταύτῃ πειρᾶσθαι 

κ᾿ 9 ,’ “ 39.Ἁ δ ’᾽ ’ 

σωθῆναι, ἐνθυμουμένῳ ὅτι, ἐᾶν μὲν λάθω, σωθήσομαι, 
3.Ν Ν “ ’ ἤ 3 4 δ 

ἐὰν δὲ ληφθῶ, ἡγούμην μὲν, εἰ Θεογνις εἰη πεπει- 
7 ςο Ν σι 7] ’ὔ’ὔ Ὁ“ δὲ 

σμένος ὕπο τοῦ Δαμνίππου χρήματα λαβεῖν, οὐδὲν 
: 9 , ἢ . ͵͵͵͵͵,,., 9 Ν . 
ἥττον ἀφεθήσεσθαι, εἰ δὲ μη, ὁμοίως ἀποθανεῖσθαι. 

᾿ Ν » 3 ; 53. Ν . 3 ᾽ὔ ’ 
ταῦτα διανοηθεὶς ἔφευγον, ἐκείνων ἐπὶ τῇ αὐλείῳ θύρᾳ τ 

Ν : Ν ’ . Ν ο 5.» ἃ τὴν φυλακὴν ποιουμένων" τριῶν δὲ θυρῶν οὐσῶν, ἃς 
ἐγ “ [72 3 ’ 9 9 ’ 

ἐδεει με διελθεῖν, ἅπασαν ἀνεῳγμέναι ἔτυχον. ἀφικό- 
Ἁ 5 3 ’ »"»- ᾽ }] Ἂ ’ 

μενος δὲ εἰς Αἐρχένεω τοῦ ναυκλήρου ἐκεῖνον πέμπω 
9 ᾿ ’ Ν ω 93 “- Ψ 

εἰς ἄστυ, πευσόμενον περὶ τοῦ ἀδελφοῦ" ἥκων δὲ ελε- 
7 3 ͵ 93." 9 δ. Ν Ρ) Ν 

γεν ὅτε Εἰρατοσθένης αὐτὸν ἐν τῇ ὁδῷ λαβὼν εἰς τὸ 
μ 3 “ ΙΝ - “ 

δεσμωτήριον απαγαγοί. καὶ ἔγω τοίαυτα πεπύυσμενος τῇ 
χ 9 ’ Ν ΄ς 7 | ᾽ 7 

τῆς ἐπιούσης νύκτος διεπλευσα Μέγαραδε. Πολε- 
“ δὲ ᾽ὔ ς ’ὔ Ν ςο} 23 ’, 

μάρχῷ ὃὲ παρηγγείλαν οἱ τριάκοντα τὸ ὑπ᾽ ἐκείνων 
, ’ ἥ , , ᾿ ν 3 εἰθισμένον παράγγελμα, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἷ- 
,ὔ 9 ω ς 3 ἢ “ 3 Ἂ ΝᾺ 

τίαν εὐπεῖν δι ἥντινα ἔμελλεν ἀποθανεῖσθαι" οὕτω 
“ 9.5. [ο 9 ᾽ὔ ΝΝ πολλοῦ ἐδέησε κριθῆναι καὶ ἀπολογήσασθαι. καὶ τ 
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ἐπειδὴ ἀπεῴφέρετο εκ τοῦ δεσμωτηρίου τεθνεως, τριῶν 
δεν 5 ἊἊ »,....» 2.“ Σ Ἂ “ 2 ΄ - 
ἡμῖν οἰκιῶν οὐσῶν [εξ] οὐδεμιᾶς εἰασαν ἐξενεχθῆναι, 
5 Ν ῃ , » ». Ν 
ἀλλὰ κλεισίον μισθωσάμενοι προύθεντο αὕτον. καὶ 

»“ Ε ἐ 7 γ “Ὁ ΣῸΝ 3, , Ν 

πολλῶν Ὄντων ἱματίων αἰτοῦσιν οὐδὲν εδοσαν εἰς τὴν 
’ 3 Ν “ Λ 4 ἈΝ ἐ ͵ ς Ν 

ταφὴν, ἀλλὰ τῶν φίλων ὁ μὲν ἱμάτιον ὁ δὲ προσκεφά- 
ς Ν ἐν Υ͂ 57 Μ 3 Ν 9 ͵ 

λαιον ὁ δὲ ὃ τι ἕκαστος ἔἐτυχεν ἔδωκεν εἰς τὴν ἐκείνου 
“ ΝΜ Ν ς. ’ 2 ,ὔ ζω ᾿ 

ταφὴν. καὶ ἔχοντες μὲν ἐπτακοσίας ἀσπίδας τῶν ἡμε- 
, “ ΜΈ ᾳῃ Ν ἊΝ Η 

τέρων, ἔχοντες δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον τοσοῦτον, χαλ- 
Ν Ν Ν , ΝΜ νι ες Ψ ἮΝ 

κὸν δὲ καὶ κόσμον καὶ ἔπιπλα καὶ ἱμάτια γυναικεία 
φ 3 7 “ ’ Ν ΡῚ ’ 5 

ὅσα οὐδεπώποτε φοντὸ κτήσασθαι, καὶ ἀνδράποδα εἰ- 
λ ἰς ’ Φ ἃ Ἀ “ » Ν Ν 

κοσι καὶ εἐκατὸν, ὧν τὰ μὲν βελτιστα ἔλαβον, τὰ δὲ 
Α 3 Ν ᾽ὔ 5. 7 5 ͵ 3 

λοιπὰ εἰς τὸ δημόσιον ἀπέδοσαν, εἰς τοσαύτην ἀπλη- 
ς 7 Ν 2. ͵ 3 7] Ν [ο᾽ ᾽ »“" 

στίαν καὶ αἰσχροκερδειαν ἀφίκοντο καὶ τοῦ τρόπου τοῦ 
ς κα " ᾿ 3 ’ “ ἐν ͵ 

αὑτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο" τῆς γὰρ Πολεμάρχου 
“ « " δὴ 2) 9 ᾽ 

γυναικὸς χρυσοῦς ελικτῆρας, οὺς ἔχουσα ετύγχαγεν, 
ω ω 3 " ἊἋ 2 ͵ 2. ι ἴω 

ὅτε τὸ πρωτον ἦλθεν εἰς την οἰκίαν ηλοβιος. εκ τῶν 
5) 3 Λ Ν 5. Χ Ν Ν 3 , “ ΧῚ 

ὦτων εξείλετο. καὶ οὐδὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον μέρος τῆς 
5. ἡ - ἢ 3 2.»ϑ.α 3 ) 5 2. Φ0 ᾽ 

οὐσίας ἐλέου παρ αὐτῶν ετυγχάνομεν. αλλ, οὕτως εἰς 

ς᾽ κα ν Ἁ . 3 ᾽ὔ [χ4 3 ἃ “ 
ἡμᾶς διὰ τὰ χρήματα ἐξημάρτανον, ὥσπερ οὐδ᾽ ἂν ἕτε- 

ἽὝ 2 ᾽ 3 Ν 5 9 Ἷ) 5... 
ροι μεγάλων ἀδικημάτων ὀργὴν ἔχοντες, οὐ τούτων αξέ- 

5) “ ’ . 3 Ν ΝΠ Ν ,ὔ ὲ 

ους γε ὀντᾶς Τῇ σόλει, ἀλλὰ πασας τας χορηγίας χορὴη- 
͵ δ ᾽ 3 Ν ᾿ , Ξ 

γήσαντας, πολλᾶς δ΄ εἰσῴφορας εἰσενεγκόντας, κοσμίους 
ω 3 Ν ῖ Ν ω Ν ᾽ 

δ᾽ ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχοντας καὶ πᾶν τὸ προσταττο- 
- 9 Ν 3 ἼΣ ’ὔ ᾿ ἈΝ 

μενον ποιοῦντας, ἐχθρὸν δ΄ οὐδενα κεκτημένους, πολλους 
9. 3. 7 3 α ΄ ΄ ’ 

δ᾽ ᾿Αθηναίων εκ τῶν πολεμίων λυσαμένους τοιούτων 
4Φ. 7 9 6 ’ὔ ἰω [“ 2 Ν 93 

ἠξίωσαν οὐχ ὁμοίως μετοικουντας ὡσπερ αὐτοί ἐπολι- 
᾿]) Ὁ Ν ᾿ Ν Ν ΠῚ ΠῚ "5 ΟΝ 

Τεύοντο. οὔτοι γὰρ ποόλλοὺυς μὲν των “τολίτων εἰς τοὺς 
, Ν 9 3 ͵ 4 ὔ 

πολεμίους ἐξήλασαν, πολλοὺς δ᾽ ἀδίκως αποκτείναντες 
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25.»ϑ ἡ) 3 , Ν δ᾽ 3 , 3 95. 
ἀτάφους ἐποίησαν, πολλοὺυς ὃ᾽ ἐπιτίμους οντας ἀτίμους 

ως Ω ς οὶ Ν 7 

[τῆς πόλεως] κατέστησαν, πολλῶν δὲ θυγατέρας μελ- 
ὃ 3 ᾽ὔ Ν »] “ ᾽ 3 

λούσας ἐκδίδοσθαι ἐκωλυσαν. 4 Καὶ εἰς τοσοῦτον εἰσι 22 
᾿" 3 , ἰχ4 29. ΒΕ ,ὔ Ν 

τόλμης ἀφιγμένον ὥσθ᾽ ἥκουσιν ἀπολογησόμενοι, καὶ 
΄ ε 35. ν ιν 2.2 3 “. 9 ῇ 

λέγουσιν ὡς οὐδὲν κακὸν οὐδ αἰσχρὸν εἰργασμένοι 
3 3 ΄ Ν 2 Ν 3 “ 7 

εἰσίν. ἐγὼ δ᾽ ἐβουλόμην ἂν αὐτοὺς ἀληθῆ λέγειν" 
ΝΗ Ν ἣΝ ΝΜ ΊΩΣ ον Ζ 2 θ ἣ ᾿ δ 7 μετῆν γὰρ ἂν καὶ ἐμοὶ τούτου ταγαθου οὐκ ἐλάχιστον 

“ Ἀ 7 Ν Ν , 2 Ὁ σ΄ 

μέρος. νῦν δὲ οὔτε πρὸς τὴν πόλιν αὑτοῖς τοιαῦτα 523 
Ν 2. Ν 3 Ν 7, «“ 

ὑπάρχει οὔτε πρὸς ἐμέ: τὸν ἀδελῴον γάρ μου, ὥσπερ 
ν ᾽ 3 3 7 - 2 ’ὔ ᾿ Δ᾽ ΡΝ 

καὶ πρότερον εἶπον, ᾿Ερατοσθένης ἀπέκτεινεν, οὔτε αὑτὸς 
5.7 2 7 5 9 Ν , ς » 2 7 

ἰδίᾳ ἀδικούμενος οὔτε εἰς τὴν πολιν ὀρῶν ἐξαμαρτά- 
3 Ν ἴω φ Ἂ ’ θύ :ξ 

νοντὰ, ἀλλὰ τῇ εαὐτου παρανομίᾳ ππροῦυμως ἐξνπηρε- 
᾿ 3 ; ἢ 23. Ν ζ΄. 2. » 3, 

τῶν. ἀναβιβασάμενος δ᾽ αὐτὸν βούλομαι ἐρέσθαι, ὦ 534 
ὕἿῸΦ ᾽ὔ ΄ Ν ’; δ 53." Ν 

ἄνδρες δικασταί, τοιαύτην γὰρ γνωμὴν ἔχω" επὶ μεν 
“ ᾽ὔ 2 , Ν Ν 4 ΝἬ ’΄ ,ὔ 

τῇ τούτου ὠφελείᾳ καὶ πρὸς ἕτερον περὶ τούτου διαλέ- 
2 Ν κυ 7 2. Ν Ν Ἂ ’ 7 

γεσθαι ἀσεβὲς εἶναι νομίξω, ἐπὶ δὲ τῇ τούτου βλάβῃ 
ΜΝ ΝΕ 2. κ ᾿- Ψ ν΄ 2 ’ ». 3 

καὶ πρὸς αὑτον τοῦτον ὅσιον καὶ εὐσεβὲς. ἀνάβηθι οὖν 
ν᾽ , “ἤ 2 Ξ 

μοι καὶ ἀπόκριναι, ὃ τὶ ἂν σε ἐρωτῶ. 
3 ᾽ὔ 4 δ 37 Ν ΟΝ 3 

Απήγαγες ΙΠολέμαρχον ἢ οὐ; Τὰ ὑπὸ τῶν ἀρ- 325 
’ ͵ὔ Ν 3 ͵ 3 3.ϑ. 29 Ὁ 

χόντων προσταχθέντα δεδιὼς ἐποίουν. ᾿Ησθα δ᾽ ἐν τῷ 
ἘΦ ς “ ,.ὔ νι κα 53 

βουλευτηρίῳ, ὃτε οἱ λόγοι ἐγίγνοντο περὶ ἡμῶν; Ἦν. 
"ἢ ’ “ ΄ Ε) Νλ 293 ’ 

ΤΠ]Ὼὸότερον συνηγορευες τοῖς κελεύουσιν αποκτεῖναι ἢ ἀντε- 
᾽ Λ Ν 3 ΄ὕ Ἀ 9 7 

λεγες; Αἀντέλεγον. ᾿ἶνα ἀποθάνωμεν ἢ μὴ ἀποθά- 
Ψ Ν 2 7, ᾿ ςε ᾽ ς᾽». 5᾽ 

νῶμεν; ἰἷνα μὴ ἀποθάνητε. γούμενος ἡμᾶς ἀδικα 
΄ Ν ,ὔ 5 πάσχειν ἢ δίκαια; ἄδικα. 

3). 5 ’ ’, 2 , Ν ὦ ’ 
Εἶτ, ὦ σχετλίώτατε πάντων, ἀντέλεγες μὲν ἑνά σῶω- 26 

7 Ν 3 ͵ Ἀν Ψ Ν 

σειᾶας. συνελάμβανες δὲ ἔνα αποκτείνειας; καὶ ὅτε μεν 
Ν, ΄Κ 3 ς οὶ ͵ (ιῚ , “Ὰ ἰς ᾽ 

τὸ πλῆθος ἣν ὑμῶν κύριον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας; 



14 ΔΥΣΙΟΥ͂ 

93 , κ . , ᾿ Φ Α 2. , 3 Ἀ 
ἀντέλεγειν φης τοῖς βουλομένοις ἡμᾶς ἀπολέσαι, ἐπειδὴ 
ΝΣ Ν 7 2. , Ν ω ’ Ν ᾽ὔ 

δὲ ἐπὶ σοὶ μόνῳ ἐγένετο καὶ σῶσαι Πολέμαρχον καὶ μή, 
9 Ν ὃ ’ὔ 3 ᾽ὔ 70᾽ Ψ ΄, ς ᾽ὔ 

εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπηγαγες; εἰσ τε μὲν, ὡς φῆς, 
9 Ν ΣῸΝ 2 Ἵ 3 Ν Ν 7 
ἀντείπων οὐδὲν ὠφέλησας, ἀξιοῖς χρηστὸς νομίζεσθαι, 
Ψ δ δ » ᾽ » 5. Ν Ν Ν 
ὃτι δὲ συλλαβὼν ἀπέκτεινας, οὐκ οἰει εμοῦύ καὶ τουτοισιε 

- “ 4 

[δεῖν] δοῦναι δίκην; 
ἐγ Ἀ ϑ5ῸᾺΝ ΠῚ “5 "ἙΝ ϑ9 Δ 7 5“ 3 - 

7 Καὶ μὴν οὐδε τοῦτο εἰκὸς αὐτῷ πιστεύειν, εἴπερ ἀληθῆ 
7 ’ 2 “ « 3 [ο 4 9 Ἀ 

λέγει φάσκων ἀντευπεῖν, ὡς αὑτῷ προσετάχθη. οὐ γὰρ 
’ 2 ίω ’ὔ 7 9 2 “ 3 ’ὔ 

δὴ που εν τοῖς μετοίκοις πίστιν παρ᾽ αὑτοῦ ἐλάμβανον. 
μ4 ,ιι  Φ Ὑ ἝΝ Ἂ Ἄ Δ «{ 3 
ἔπειτα τῷ ἧττον εἰκὸς ἣν προσταχθῆναι ἢ ὅστις ἀντει- 

7 3. ἐν 7 9 ᾽ "4 

πὼν γε ἐτύγχανε καὶ γνώμην ἀποδεδειγμένος; τίνα 
Ν ἮΝ 3 Ὁ »-" [ῳ ὩὉπθ Ὁ Ν 5 ; 

γαρ εἰκὸς ἣν ἧττον ταῦτα ὑπηρετῆσαι ἢ τὸν ἀντείποντα 
- Σ᾽ "» 3 ΄, Ἁ » Ν " Χ ω 

48 οἷς ἐκείνοι ἐβούλοντο πραχθῆναι; Ετι δε τοῖς μὲν ἂλ- 
3 [4 ἐ ’᾽ “Ὁ ἤ ω ἰο͵ 

λοῖς ᾿Αθηναίοις ἱκανὴ μοι δοκεῖ πρόφασις εἶναι τῶν γεγε- 
7, Ε Ν ὔ 3 , Ν ».»ὔ 2 

νημένων εἰς τοὺς τριώκοντα ἀναφέρειν τὴν αἰτίαν" αὖ- 
δ Ν Ν , Ἃ 9 ΝΥ 2 ν 3 ,ὔ 

τοὺς δε τοὺς τριάκοντα, ἂν εἰς σφᾶς αὑτοὺς ἀναφέρωσι, 
Ν ς α ἙΝ 9 ͵ 2 δ ἢ 3 9 Α 

9 πῶς ὑμᾶς εἰκὸς ἀποδέχεσθαι; εἰ μὲν γάρ τις ἣν ἐν τῇ 
Λ 3 ν,. 5»(, ᾽ 2. «ἃ ,323, 8 2. “ 7 

πόλει ἀρχὴ ἰσχυροτέρα αὑτῆς, υῷ ἧς αὐτῷ προσετατ- 
δ Ν 7ἷ 3 7 2 ΄ μ Ἃ 

Τετὸ παρὰ τὸ δίκαιον ἀνθρωποὺυς ἀπολλύναι, ἰσως ἂν 
»»ν »ῆἢ 5... « ᾽ὔ] [ Ἂ δὲ Ν χω 

εἰκότως αὐτῷ συγγνώμην εὐχετε" νὺν ὃε παρὰ τοῦ ποτε 
δ ᾽ὔ 7 ΡΒ 3.ς, ἢ “ 7 ᾽ὔ 

καὶ λήψεσθε δίκην, εἴπερ ἐἕεσται τοῖς τριάκοντα λέγειν 
Φ ΝΟ ΟΟΝ “ ’ θ , 3 ,ὔ : Κ Ν 

80 ὅτύ τὰ ὑπὸ τῶν τρίακοντὰ προσταάχθεντα ἐποίουν; Και 
Ν Ν 3 3 ζω ᾽. 7 2 . 95 2 ω 7 ΝΣ Α 

μεν δὴ οὐκ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἀλλ᾿ ἐν τῇ ὁδῷ, σώζειν αὑτὸν κατὰ 
Ἁ ’΄ 9 ᾽ὔ ὔ Ν 9 ’ 

τὰ τούτοις ἐψηφισμένα παρὸν, συλλαβὼν ἀπήγαγεν. 
ς κα ν ἮΝ Ε) Ἵ Ψ 4 ν 5. 7) 5 θ Ν 
ὑμεῖς δὲ πᾶσιν ὀργίζεσθε, ὅσοι εἰς τὰς οἰκίας ἦλθον τὰς 
φ ὔὕ [4 ’ “Ὁ ς “ «Ὁ ἴω [ἡ 7 

ὑμετέρας ζητησιν ποιούμενοι ἢ ὑμῶν ἢ τῶν υμετέρων 
, ἢ Ν Ὶ Ν ε Ν 7 

81: Τινὸς, καίτοι εἰ χρὴ τοῖς διὰ τὴν εαυτῶν σωτηρίαν 
ο» 3 ὰ 7 Ψ 2 , Ἃ ὃ 
ἐτέρους ἀπολεσασι συγγνώμην ἐχεῖν, εἐκεινοίς ἂν ὀικαι- 
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3 δ ΕῚ Ν ν 2 Νῇ 
ὅτερον ἔχοιτε' κίνδυνος γὰρ ἦν πεμφθεῖσε μη ελθεῖν 

ΨΆ 3 ᾽ Δ 5» 

καὶ καταλαβοῦσιν ἐξάρνοις γενέσθαι. τῷ δε ᾿ἔρατο- 
, ϑφ, αὶ 3 - ΦΨ 3 δ ᾽ὔ “ Ψ 2 

σθένει ἐξῆν εἰπεῖν ὅτε οὐκ ἀπήντησεν, ἐπείτα ὃτι οὐκ 
3 - ᾽5.ϑ»,3..ϑ. "» 37 ,ὔ 5 

εἶδεν". ταῦτα γὰρ οὔτ᾽ ἔλεγχον οὔτε βάσανον εἶχεν, 
Ω 3 ΟΝ »") 3 ω ͵ “"᾿ 3 3 

ὧστε μηδ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν βουλομένων οἷον τ΄ εἰναι 
3 - ΄“ ᾽; 3.9 ’ 3, χὰ 
ἐξελεγχθῆναι. χρῆν δὲ σε, ὦ ᾿Ερατόσθενες, εὐπερ ἦσθα 

7 Ἁ »“" 4. Λ 95. 3 

χρηστός, πολυ μᾶλλον τοῖς μέλλουσιν ἀδίκως ἀποθα- 
“ Ἀ 7 ΕΥ ΑΝ 9. 7 3 7 

νεῖσθαι μηνυτὴν γενέσθαι ἢ τους ἀδίκως ἀπολουμένους 
΄ ἮΝ ν “ ᾿ ὔ 

συλλαμβάνειν. νῦν δὲ σου τὰ ἔργα φανερὰ γεγένηται 
2 ς 3 ’,’ 9 3 ς ξ 7, “- 7 

οὐχ ὡς ἀνιωμένου ἀλλ ὡς ἡδομένου τοῖς γιγνομένοις, 
Ψ ΄, 3 Ἄν» ν Α Δ 29 ἌΝ) 
στε τούσδε εἰς τῶν ἐργων χρὴ μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν λόγων 

Ἁ - ΄ ΝΜ 7 “ 7 

τὴν ψῆφον φερειν, ἃ ἰσασι γεγενημενα τῶν τότε λεγο- 
,ὔ ᾽ 7 3 ΩΝ 4 Α 

μένων τεκμήρια λαμβάνοντας, ἐπειδὴ μάρτυρας περὶ 
2. κα 3 Φ᾽ 7 5 ᾿ ,ὔ οι 

αὐτῶν οὐχ οἷον τε παρασχέσθαι. οὐ γαρ μόνον ημῖν 
» 3 9.,. σὰ 2 3 5. Ν 3 6 ἴω 3 [χ4 9. 5." 

παρεῖναι οὐκ ἐξῆν, αλλ; οὐδὲ παρ αὑτοῖς εἶναι, ὡστ᾽ ἐπὶ 
΄ 2. κα ΄, ᾿ . Ω , δ ἥ 

τούτοις ἐστὶ πάντα τὰ κακα εἰργασμένοις την πολιν 
7] » ἈἉ ΝΝ δ ἴω ’ὔ ἴω, ᾽ 9 

πάντα ταάγαθα περὶ αὐτῶν λέγειν. τοῦτο μέντοι οὐ 
ὔ 9 3 ζω 9 ’ὔ’ 3 

φεύγω, ἀλλ ὁμολογῶ σοι, εἰ βούλει, ἀντειπεῖν. θαυ- 
7 Χ ΡΝ 9 ,ὔ 4 ς ’ 2 

μαζω δὲ τὶ ἂν ποτε ἐποίησας συνεύπων, ΟἼΌΤΕ ἀντεῖ- 
“κ“ 3 ᾽ὔ ᾿ ,ὔ 7ὔ ’ἤ 7 ἃ 

πεῖν φάσκων ἀπέκτεινας Πολέμαρχον. φέρε δή, τί ἂν 
» ν 2 ν Ψ 3 ὔ ς᾽. κὰ Ν ς:κ 

εἰ καὶ ἀδελφοὶ ὄντες ἐτυγχάνετε αὐτοῦ ἢ καὶ υἱεῖς ; 
ἴω ᾽ 3 , 9 7 

ἀπεψηφίζεσθε; δεῖ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, Ερατοσθεέ- 
“ ’ 3 “ ΕΥ ς 3 3 7 Σ᾽ 

νὴν δυοῖν θάτερον ἀποδεῖξαι, ἢ ὡς οὐκ ἀπήγαγεν αὑτὸν, 
ἃ ς ᾽ “,“᾽»68Μ5Ἁ ΓᾺ ν Ἐς , 9κ 93 
ἢ ὡς δικαίως τοῦτ᾽ ἐπραξεν. οὗτος δὲ ὡμολόγηκεν αδὲ- 

Δ ᾿ ’ δὲ͵. Ἀ ᾽ Ν 

κως συλλαβεῖν, ὥστε ῥᾳδίαν ὑμῖν τὴν διαψήφισιν περὶ 
φ “" 7] Ν Ν Ν ον Ά ΨᾺ 9 “" 

αὑτοῦ πεποίηκε. Καὶ μὲν δὴ πολλοὶ καὶ τῶν ἀστῶν 
Ν ζω ᾽ὔ ἢ) 3 ; ’ 4 νΝ ’, 

καὶ τῶν ξένων ἥκουσιν εἰσόμενοι τίνα γνώμην περὶ τού- 
«. Φ ε Ν ς , 3 ἊᾺ 7 

Τῶν ἕξετε. ων οἱ μεν υμέτεροι οΡνΤες πολιταιὶ μαθόντες 

18 

32 

33 

34 

39 



16 

46 

37 

48 

ΑΔΥΣΙΟΥ͂ 

9.»ϑ. , Φ ΕἿ δὲ ὃ ὔ Φ Ἃ 3 4 Ὁ, 
ΟἸΤΙασῚ ΟΤύ ἢ Οἰκὴν οὠωσοῦσιν ὧν αἂν ἐξαμάρτωσιν, 7) 

7 δ ῷ Σ,..) ͵ ΝΣ , “ 
πράξαντες μὲν ὧν εφίενται τύραννοι τῆς πόλεως ἔσον- 

᾽ὔ Χ ΝΘ Ψῃ δ. Ἦν τ. [χ4 Ν 

ται, δυστυχήσαντες δὲ τὸ ἴσον ὑμῖν ἕξουσιν" ὅσοι δὲ 
[4 3 " 37 ᾽ 9 7 Ν 

ξένοι ἐπιδημοῦσιν, εἰσοντανί πότερον ἀδίκως τοὺς τριά- 
3 ΄ 32 “ , «“ 7 9 Ν 

κοντὰ ἐκκηρύττουσιν ἐκ τῶν πόλεων ἢ δικαίως. εἰ γὰρ 
Ν ΝΕ Ν , , 5... ΠῚ 

δὴ αὐτοὶ οἱ κακῶς πεπονθότες λαβόντες ἀφήσουσιν, ἢ 
ΝᾺ 3 Ν ς ᾽ ’, ιν Ἂ 

που σφᾶς αὐτοὺς ἡγήσονται περιέργους ὑπερ ὑμῶν κηδο- 
7 9 3 ων 3 ΝΣ Ν . 7 ἃ 5. ἡ 

μένους. οὐκ οὖν δεινὸν εἰ τοὺς μὲν στρατηγούς, δὲ ἐνί- 
᾿ ἴω Φ Ν -Ὁ" 3 ΦᾷΙ, 9. ΚΜ 

κων ναυμαχοῦντες, ὅτε διῶ χειμῶνα οὐχ οἷοί τ᾽ ἔφασαν 
δὰ ᾿ Ν., 9 σὰ ᾽ὔ 9 ’ “ 3 εἶναι τοὺς ἐκ τῆς θαλάττης ἀνέλέσθαι, θανάτῳ ἐξζημιώ- 

ᾳ Ζ, ἊἉ [οὶ ὔ 3 ζω] 3 

σατε, ἡγούμενον χρῆναι τῇ τῶν τεθνεωτων ἀρετῇ παρ 
9 7 ᾽ ω ᾽7΄ ᾽ Ν᾿, 2 ἊἊ Ν 

ἐκείνων δίκην λαβεῖν, τούτους δέ, δὲ ἰδιῶται μὲν ὄντες 
3 ὦ 9.7 2 7 [ ἴω “Ὁ 

καθ᾽ ὅσον ἐδύναντο ἐποίησαν. ἡττηθῆναι ναυμαχούντας, 
3 Ἁ Ν 3 Ν 3 Ν ΄ ᾿ς ᾿ “ φ 7 

ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, ὁμολογοῦσιν ἑκὸν- 
Ν Ν 3 ᾿ 2 ΄ 2 

τες πολλους τῶν πολίτων ἀκρίτους ἀποκτιννύναι, οὐκ 
5 ἈΝ 3 Ν δ Ν “ᾳ ςι5  ς κ» "2 7 
ἄρα χρὴ αὐτοὺς καὶ τοὺς παίδας ὑφ ὑμῶν ταῖς ἐσχάταις 

’ ’ 

ζημίαις κολάζεσθαι; 
9 Ν ,. ιν» ,’ “ ς Α ΧῚ 

Ἐγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἠξίουν ἱκανὰ εἶναι 
νν ᾽ ’;᾽ Ἁ ’ - 7 ἴω 

τὰ κατηγορημένα" μέχρι γὰρ τούτου νομίζω χρῆναι 
. Υἕ Ἃ 60 4 δοξ [οὶ ΄ 5 

κατηγορεῖν ἕως ἂν θανάτου δοξη τῷ φεύγοντι ἀξία 
3 [4 ’ὔ Ν 3 ᾽; ᾽ὔ ᾽ὔ 9 

εἰργασθαι' ταύτην γαρ ἐσχάτην δίκην δυνάμεθα παρ 
3. κ᾿ ΠῚ "4 9 3 32 ὦ Ὁ Ν 

αὐτῶν λαβεῖν. ὥστ᾽ οὐκ οἷδ᾽ ὁ τε δεῖ πολλὰ κατηγο- 
Ἂ ,΄,.ς-ς 9. “Ἢ ἃ 32)» 6 Χ"Χ ΟΝ ο»; Ἂ 

ρεῖν τοιούτων ἀνδρῶν, δὲ οὐδ᾽ ὑπὲρ ἔνὸος ἕκαστον τῶν 
ὔ Ν 9 ᾿ “" ΄ 2 ΚΜ 

πεπραγμένων δὶς ἀποθανόντες δίκην δοῦναι δύναιντ᾽ ἂν. 
3 Ν Ν 5. λ ζω 23. ἡ ᾽ὔ Ἂ Ψ 2 

οὐ γὰρ δὴ οὐδε τοῦτο αὐτῷ προσήκει ποιῆσαι, ὅπερ ἐν 
» - , Ε , 3 7 Ν ἈΝ Ν 

τῇδε τῇ πόλει εἰθισμένον ἐστὶν, πρὸς μὲν τὰ κατηγορη- 
7 Ν 9 ͵ Ἂ Ἁ Ν ἴω 3. κα {΄. 

μένα μηδὲν ἀπολογεῖσθαι, περὶ δὲ σφῶν αὐτῶν ἕτερα 
7) 25. “9 α νον 59 Ν ς 

λέγοντες ἐνίοτε ἐξαπατῶσιν, ὑμιν ἀποδεικνύντες ὡς στρα- 
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»" 9 "3 δΥ [2 Ν ἴω ’ ΓΩ 

τιῶταν ἀγαθοί εἰσιν, ἢ ὡς πολλὰς τῶν πολεμίων ναὺς 
δ. ’ὔ δ, , 5 
ἔλαβον τριηραρχήσαντες, ἢ πόλεις πολεμίας οὔσας φυ- 

7 2 7 3 Α ’ὔ 25.ν 3 ὃ ἰ φΦ 

λίας ἐποίησαν: ἐπεὶ κελεύετε αὑτον ἀποδειξαι ὅπου 39 
͵ ΄΄ὰὸ ͵ 9 ’ὔ’ [ » 

τοσούτους τῶν πολεμίων ἀπέκτειναν ὅσους τῶν πολι- 
- δὰ ». Μ ’ 5, “ 3 Ν ἿΝ 

τῶν, ἢ ναῦς σπου τοσαύτας ἔλαβον ὁσας αὐτοί “παρεδο- 
,, Ἷ ΄ “ δ δ 

σαν, ἢ πόλιν ἥντινα τοιαύτην προσεκτήσαντο οἵαν Τὴν 
ς ͵ 3 Ν ᾿ “ [ο 
ὑμετέραν κατεδουλώσαντο. ἀλλὰ γὰρ ὀὁπλω τῶν πολε- 4ὁ 

᾽ 3 ΄ . ΄σι' [4 6 ἴω] 3 Λ 

μίων ἐσκύλευσαν τοσαῦτα ὅσα περ ὑμῶν ἀφείλοντο; 
3 Ν 7 ““ “Ὅ “Ὄ ΄“ι' ς Ἂ ὃ 

ἄλλα τείχη τοιαυτῶ εὐλον οἰα τῆς εαὐτῶν πατριόος Κα- 
7 ΦΨ ἈΝ Ν δ Ν ΄ 

τέσκαψαν; οἵτινες καὶ τὰ περὶ τὴν ἄττικην φρούρια 
Ὃ. Ν ἴω 39 ᾽ 7 2ῸΧ -ς »-΄"»ἢ 

καθεῖλον, καὶ ὑμῖν ἐδήλωσαν ὅτε οὐδὲ τὸν Πειραιὰ Δακε- 
7, ,ὔ Ἂ 3 9) Ψ ς “ 

δαιμονίων προσταττόντων περιεῖλον, αλλ, ὅτε εαυτοῖς 
Ν ς ἐν ᾽ 7 2 ἢ δι 

γὴν ἀρχὴν οὕτω βεβαιοτέραν ἐνομιζον εἶναι. 
7 3 3 ’ , Ἂ ’ 

Πολλάκις οὖν ἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων 4“ 
6 Ν 3 “Δ Ν Ὡ 3 “ΦΨ [α] 3 “-" 2 

ὕπερ αὐτοῦ, πλὴν ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι τῶν αὐτῶν ἐστιν 
2 Ζ΄ , Ν .ΙῸ Σ ῇ ᾿ Ν 2 

αὐτούς τε πάντα τὰ κακὰ ἐργάζεσθαι καὶ τοὺς τοιού- 
᾿ : ΝΝ 3 Ν “ Ὰ ,. ς ,ὔ θ 
τοὺς ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ νῦν πρῶτον τῷ ὑμετέρῳ πλήθει 41 
ΝΣ Κ᾿ ὃ Ν. .ΙΟΠΣΝ Ν 7 3 

τὰ ἐναντία ἔπραξεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν τετρακοσίων ἐν 
Ι. ͵ὔ 9 7 Ν Ρ 3 [ 

τῷ στρατοπέδῳ ὀλιγαρχίαν καθιστὰς εφευγεν εξ Ε'λ- 
’ 7 Ν Ν “ Ἁ 

λησποντου τριήραρχος καταλίπων τὴν ναῦν, μετὰ 
9 ᾽ὔ Ν ς » ζω Αι » 2. λΧ ᾽ 

Ἰατροκλέους καὶ ἐτέρων, ὧν τὰ ονοματα οὐδεν δέομαι 
᾽ὔ ς 7 Ν “σ᾿ 2 ὔ ων ἤ 

λέγειν. ἀφικόμενος δὲ δεῦρο ταναντία τοῖς βουλομέ- 
᾿ ’ὔ κὺ 27 Ν ’ὔ ’ὔ 

νοῖς δημοκρατίαν εἶναι ἔπραττεν. καὶ τούτων μώρτυ- 
τὸ ρας ὑμῖν παρέξομαι. 

ΜΑΡΤΎΡΕΣ. 

“ Ν 7ὔ Ἁ ᾽ὔ 3 κι ᾽ , δὴ 

ον μὲν τοίνυν μεταξυ βιον αὐτοῦ παρησω" ἐπειδὴ 43 
ἈΝ έ ᾽ὔ ἴω 2 7 

δὲ ἡ ναυμαχία καὶ ἢ συμφορὰ τῇ πόλει ἐγένετο, δημο- 
ὁ ᾿ 
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7 Υ 3) Ψ Ὰ ’, 3 ὔ 5 
κρατίας ετι οὔσης, ὅθεν τῆς στάσεως ἦρξαν, πέντε ἀν- 

27 ’ ΟΝ ἴω ’ὔ ς 7 

δρες εφοροι κατέστησαν ὑπὸ τῶν καλουμένων εταίρων,. 
“ Ν “Ὁ “ ΕῚ4 Ν ἊᾺ 

συναγωγεῖς μὲν τῶν πολιτῶν, ἄρχοντες δε τῶν συνω- 
Ἂ 2 7 Ν .“ι, ς ᾽ὔ ’, “ Φ 

μοτῶν, ἐναντία δὲ τῷ ὑμετέρῳ πλήθει πράττοντες" ὧν 
3 ’ὔ Ν ᾽ “ ω Ν 7’ 

4. Ερατοσθένης καὶ Κριτίας ἦσαν. οὗτοι δὲ φυλάρχους 
2 Ν Ἀ ν ,ὔ Ν Ὅἢ ’ 

τε ἐπὶ τὰς φυλακὰς κατέστησαν, καὶ ὃ τι δέοι χειροτο- 
ΝΝ Ν Ὡ Ϊ , Κ , ν Κ᾿ 

νείσθαι καὶ οὕστινας χρείη ἄρχειν π᾿αρήηγγέλλον, καὶ εὖ 
Ε.2 7 ’ὔ ΄ 3 φ Ρ] 

τὸ ἄλλο πράττειν βούλοιντο, κύριοι ἦσαν" οὕτως οὐχ 
ΟΝ ζω ,ὔ 7 3 Ν νι ΟΝ ἤ ω 

ὑπὸ τῶν πολεμίων μόνον αλλᾶα καὶ ὑπὸ τουτῶν πολιτῶν 
ΓΝ 3 , , -) »}} 5» Ν Ν 
ὄντων ἐπεβουλεύεσθε ὅπως μήτ᾽ ἀγαθὸν μηδὲν ψηφιεῖσθε 

ζω 3 ὃ ω Ψὔ θ Ἂ Ν Ν 3 , 

45 πολλων τε ενόεείς ἔσεσθε. τοῦτο γὰρ [ καὶ] ἠπίσταντο, 
, 5, ὸ» 3 ὦ “ , σὰ 
ὃτι ἄλλως μεν οὐχ οἱοι τε ἐσονταν περιγενέσθαι, κακως 

Ἀ 7 7 ᾿ ΚΝ. δ ἌᾺ ς “Ὁ »“ ,ὔ 

δὲ πραττόντων δυνήσονται" καὶ ὑμᾶς ἡγοῦντο τῶν παρον- 
Ἂ 2 » 3 - “ Ν σ΄ ὔ 

τῶν κακῶν ἐπιθυμοῦντας ἁπαλλαγῆναι περὶ τῶν μελλον- 
2 2 ’ὔ ες [4 ΄ 2 ᾽ὔ 2 ’ὔ 

46 των οὐκ ἐνθυμήσεσθαι. ὡς τοίνυν τῶν εφόρων ἐγένετο, 
, ς. κα ΄ 2 Ν , ’ 

μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι, οὐ τους τοτε συμπραττοντᾶς 
3 Ν Ἁ 7 2 Ν Ν 3 -. 39 ,ὔ 

(οὐ γὰρ ἂν δυναίμην). ἀλλὰ τοὺς αὐτοῦ Ἐρατοσθένους 
3 ΄ ’ δι. δος ς , ΄ Ν 

4 ἀκούσαντας. καίτοι εἰ ἐσώφρονουν κατεμαρτύρουν ἂν 
5." Ν Χ , ᾿ , ς ,ὔ 

αὑτῶν, καὶ τοὺς διδασκώλους τῶν σφετέρων ἁμαρτημα- 
’ 2.ἃ 2...» Ν Ν Ν 2.».ΝἝΣ 7 

τῶν σφοδρ ἂν ἐκολαζον, καὶ τοὺς ὅρκους, εἰ ἐσωφρόνουν, 
3 Ἁ ΠΝ ΙΝ - - ω ω Ν 25.» ἡ 

οὐκ ἄν επὶ μὲν τοῖς τῶν πολιτῶν κακοῖς πίστους ενομι- 
3ϑΆ Ι " Ν Ὁ ζξ᾿ , . 3 Ὁ ξ ’ὔ ὔ 

ζον, ἐπὶ δὲ τοῖς τῆς πόλεως ἀγαθοῖς ῥᾳδίως παρέβαινον. 
ἐν Ν 3 ΩΝ - , Ν δὲ ,ὔ 7 

πρὸς μεν οὖν τουτους τοσαυτὰ λέγω, τους ὁε μαρτυρὰᾶς 

μοι κάλει. 4Καὶ ὑμεῖς ἀνάβητε. 

ΜΑΡΤΥΡΈΣ. 

“Ὁ ἈΝ ’ 3 ,7ὔ Α Ν ἊΝ» »] 

44 Τῶν μὲν μαρτύρων ἀκηκόατε. τὸ δὲ τελευταῖον εἰς 
Ν 3 Ν Ἀ 3 ΡΝ Ν Ε] Ν 7 

τὴν ἀρχὴν καταστὰς ἀγαθοῦ μὲν οὐδενὸς μετέσχεν, 
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37 ᾿ Ἂ ,ὔ ᾿ 3 253. Ν 3 ὔ 3 δ Ὰ 
ἄλλων δὲ πολλῶν. καίτοι εἴπερ ἣν ἀνὴρ ἀγαθὸς, ἐχρῆν 

Ἃ “ Ν Ν 7 3 3 ο Ω 
[ἂν] πρῶτον μὲν μὴ παρανόμως ἄρχειν, ἐπείτα τῇ βουλῇ 

Ν ’ Ν "“ 2 [ω] ς “ 7 

μηνυτὴν γίγνεσθαι περὶ τῶν εἰσαγγελιῶν ἁπασῶν, ὅτι 
“ 3 Α 7 Ν Ρ] ͵ 2 "; κ΄ 

ψευδεῖς εἶεν, καὶ Βάτραχος καὶ Αισχυλίδης οὐ ταληθὴ 
᾽ὔ 3 Ν Ν ς Ν ΄Ὰ ’, [4 

μηνύουσιν, ἀλλὰ τὰ ὑπὸ τῶν τριώκοντὰ πλασθέντα 
3 Λ 7 23. Ν Δ ΨᾺ Ὁ ἣ 

εἰσαγγέλλουσι, συγκείμενα ἐπὶ τῇ τῶν πολιτῶν βλάβῃ. 
Ν. Ν ,, 5 Κ' , Ψ ’ὔ 3 [δ 

καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅσοι κακόνον ἦσαν Τῷ 49 
ς ,ὔ , Σῷν δ ΓῚ ΝΝ Ψ 
ὑμετέρῳ πλήθει, οὐδὲν ἔλαττον εἶχον σιωπῶντες" ἐἔτε- 

Α Ω ε ,ὕ Ν ΄ ς 3 Φ’ 
ροι γὰρ ἦσαν οἱ λέγοντες καὶ πράττοντες ὧν οὐχ οἷον 

3. 7 ἈΝ. ’ὔ ω , ε ’ 3. 53 , 
τ΄ ἣν μείζω κακὰ γενέσθαι τῇ πόλει. ὁπόσοι δ᾽ εὖνοι 

5 ᾿ 3 3 - ν 3 ’ὔ Ν " 
φασιν εἶναι, πῶς οὐκ ἐνταῦθα εδειξαν, αὐτοὶ τε τὰ βέελ- 

7 γ Ν. »} Σ ᾽ 3 ’ 

τιστα λέγοντες καὶ τοὺς ἐξαμᾶρτάνοντας ἀποτρέποντες ; 
ΒΗ 5 «ἃ 37 2 ἴω Φ 3 7 Ν ς Ὁ -“ 

ἴσως δ᾽ ἂν ἔχοι εἰπεῖν ὅτι εδεδοίκει, καὶ ὑμῶν τοῦτο 50 
2. ἢ φ Ν ,ὕ “ 7ὔ Ν ὔ 2 ἴω 

ἐνίοις ἱκανὸν ἔσται. ὅπως τοίνυν μὴ φανήσεται εν τοῖς 
,ὔ Ὁ ᾽ὔ 3 ’ 3 Ν ’ὔ 3 » 

λόγοις τοῖς τριάκοντα ἐναντιούμενος" εἰ δε μή, ἐνταυθοῖ 
χω 5, [2 3 » » 3 ΟΞ Ν ἴω . 

δῆλος ἔσται ὅτι ἐκεῖνα τε αὐτῷ ἤρεσκε, καὶ τοσοῦτον 
9. 7 Ψ : ΄ Ν Ἀ ᾿ ς 3 2 
ἐδύνατο ὥστε ἐναντιούμενος μηδὲν κακὸν παθεῖν ὑπ᾽ αὖ- 

“᾿ς - 3 ΣΝ εν “ ι ͵ Υ͂ ἤ 
τῶν. χρὴν δ᾽ αὑτὸν ὑπερ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ταὺυ- 

Ν ,ὔ 5“ 3 Ν ΝΟ Ν ᾽ ἃ 
τὴν τὴν προθυμίαν ἔχειν, ἀλλὰ μὴ ὑπερ Θηραμένους, ὃς 

3 ζ “ Ν 5 ᾽ὔ 3 39 Ὁ μΝ ἈΝ Λ 

εἰς ὑμᾶς πολλὰ ἐξήμαρτεν. αδὰλ οὗτος τὴν μὲν πολιν δι 
2 ἈΝ 2.» ζ Ν 3. ς ’ὔ 3 Ν λ 
ἐχθρὰν ἐνόμιζεν εἶναι, τοὺς δ᾽ ὑμετέρους ἔχθρους φίλους, 
ε ἢ , ΝΝ 3. νΝ -» , ὕ, 
ὡς ἀμφότερα ταῦτα ἐγὼ πολλοῖς τεκμηρίοις παραστήσω: 

Ν Ν Ν 3 , Ν 3 [ἡ Ἀ ς ἴω 9 3 

καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους διαφορὰς οὐχ ὑπερ ὑμῶν ἀλλ 
εν ξ , ε» , ι “ ’΄ 
ὑπὲρ ἑαυτῶν γιγνομένας, ὁπότεροι Ϊ μόνοι] ταῦτα πρά- 

Ν “Ὁ [έ 4 Ν Ν Ξ"..ᾷΘᾷΕδοδξ νΝ - 
ξουσι καὶ τῆς πόλεως ἄρξουσιν. καὶ γὰρ εἰ ὑπὲρ τῶν 5: 
᾽ , 2 ἧς ᾿ς ͵, λ 3 9 Ν 
ἀδικουμένων ἐστασίὰξον, ποῦ κάλλιον [ἂν] ἣν ἀνδρὲ 
“ Ἢ , Ν ἣ » 5 
ἄρχοντι, ἢ Θρασυβούλου Φυλην κατειληφοτος, τότ 
2 ,ὔ Ν ε Ἂ 2 ς 2. 23 Ν “»»" 2 
ἐπιδείξασθαι τὴν αὑτοῦ εὔνοιαν; ὁ δ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπαγ- 

--- 

- 
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Λ 7 Α »" ᾿ Ν Ν δ 

'γείλασθαί τι ἢ πρᾶξαι ἀγαθὸν πρὸς τοὺς ἐπὶ Φυλῇ, 
3 Ν . » 7 ς ᾿ ν 2 
ἐλθὼν μετὰ τῶν συναρχόντων εἰς Σαλαμῖνα καὶ ᾿Ελευ- 

ΤΟ ὡλ 7] “Ὁ ω 3 ᾽ὔ ν Ν 

σϊναδε τριακοσίους τῶν πολιτῶν ἀπήγαγεν εἰς τὸ δεσμω- 
᾽ὔ Ν ω 7 2. Ὁ [ή [4 ᾽ὔ 

τήριον, καὶ μιᾷ ψήφῳ αὐτῶν ἁπάντων θάνατον κατεψη- 
7 3 Ν Ν ») Ν “ ὃῆς " Ν ς 

583 φίσατο. ἐπειδὴ δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ ἤλθομεν καὶ αἱ 
᾿ ᾿ 7 3 Ν Ν “ “ φ 

ταρᾶχαί γεγενημεναν ἤσαν καὶ περὶ τῶν διαλλαγῶν οἱ 
ῇ 5. ἢ ᾿ ς 9 7 9 ν 

λόγοι ἐγίγνοντο, πολλὰς εκατέροι ἐλπίδας εὔχομεν προς 
3 , 5’ ς 3 ,ὔ 2 7 ς Ν Α 
ἀλλήλους ἔσεσθαι ὡς ἀμφότεροι ἐδείξαμεν. οἱ μὲν γὰρ 
2 Ἂ ’ 27 δ 2 Ν 3 »“ 

ἐκ Πειραιῶς κρείττους ὀντες εἰασαν αὑτοὺς ἀπελθεῖν" 
υ ς Ἀ 9 ΩΝ Ρ74 2 ’ Ν Ν ’Ψ 9 [4 

54 Οἱ δὲ εἰς τὸ ἄστυ ελθόντες τους μὲν τριάκοντα ἐξεβαλον 
Ν 7 Ν 3 ’ 5» Ν Ν 2 

πλὴν Φείδωνος καὶ Ερατοσθενους, ἄρχοντας δε τοὺς ἐκεί- 
3 , ο. ἐ ΄ 7 Ἁ ΠΝ “" 

νοις ἐχθίστους εἴλοντο, ἡγούμενοι δικαίως ἂν ὑπὸ τῶν 
2 ἴω ͵ὔ ᾽ὔ ἴω Ν Ν 2 ΄“ Ὁ 

αὐτῶν τούς τε τριώκοντα μισεῖσθαι καὶ τους ἐν Πειραιει 
ω ’, ,ὔ 7 ς “ ’ὔ’ 7 

55 φιλεῖσθαι. τούτων τοίνυν Φείδων [ὁ τῶν τριάκοντα γενό- 
ΔΝ 6 ᾿ς ΝᾺ Ν 3 [ἡ Ν Ἂς 

μενος καὶ ᾿Ϊπποκλῆς καὶ ᾿Επιχαρὴης ὁ Δαμπτρεὺυς καὶ 
“ ε ΝΥ ΓῚ 3 ὔ, -: δ 
ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι ἐναντεώτατοι Χαρικλεῖ καὶ Κρι- 

, να} ἜΝΝ ς 7 2 8 53. κι Ν 3 Ν 
τίᾳ καὶ τῇ εκείνὼν εταιρείᾳ, ἐπειδὴ αὑτοὶ εἰς τὴν ἀρχὴν 

, Ν Ι͂φῳ ΄ δ " 53. Ν Ν 2 
κατεστησαν. πολὺ μείζω στασιν καὶ πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐν 

[οὶ ΩΝ 9 δ 3 “ δὺ ἈΝ “ 2 

56 Πειραιεῖ τοῖς εξ ἄστεος ἐποίησαν" οἷς καὶ φανερὼς ἐπε- 
,ὔ Ω 2 ς.  Χ “ 3 ω 2.3. εν - 

δείξαντο ὅτι οὐχ ὑπέρ τῶν ἐν ]Π]ειραιεῖ οὐδ᾽ ὑπὲρ τῶν 
3 7 3 ᾽ὔ 3 7 50. [ ἴω 9 

ἀδίκως ἀπολλυμένων ἐστασίαζον, οὐδ᾽ οἱ τεθνεῶτες αὖ- 
Ν 3 ’ὔ 50.0.9 6 ’ ᾿ 3 Δ 3 3 [4 

τοὺς ἐλύπουν, οὐδ᾽ οἱ μέλλοντες ἀποθανεῖσθαι, ἀλλ οἱ 
“ 

57 μεῖξον δυνάμενοι καὶ θᾶττον πλουτοῦντες. " λαβόντες 

γὰρ τὰς ἀρχὰς καὶ τὴν πόλιν ΠΡ σπεθῖης ΕΣ 

τοῖς τε τριάκοντα πάντα κακὰ εἰργασμένοις καὶ ὑμῖν 
’ Ν ’ 7 φ »" ω κ΄ ΓῚ 

πάντα κακὰ πεπονθόσι. καίτοι 'τοῦτο πᾶσι δῆλον ἢν, 
Ὕ 3 Ν 3. κα 7) ) ς - γΔ7) 2 3 
ὁτι εἰ μὲν ἐκεῖνοι δικαίως εφευγον, ὑμεῖς ἀδίκως, εἰ ὃ 
ς « ͵ ς , 5.7 ᾽ Ν νι 
ὑμεῖς δικαίως, οἱ τριάκοντα ἀδίκως" οὔ γὰρ δὴ ἕτερων 
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» ἮΝ, ; 9 ’ 59. ο.. Α 
ἔργων αἰτίαν λαβόντες εκ τῆς πόλεως ἐξέπεσον, ἀλλὰ 

΄, ,ὔ Ν 59 “ { - ς 
τούτων. ὥστε σφόδρα χρὴ ὀργίζεσθαι, οτι Φείδων αἱρε- 

Ν ς »“ ᾽ὔ Ν Ἂ "Ἤ 9 Ἂ 57 

θεὶς ὑμᾶς διαλλάξαι καὶ καταγαγεῖν τῶν αὐτῶν ἔργων 
3 ; ῪΝ Ν ΝΥ Σιδ ὔ Ν Ν 
Ἐρατοσθένει μετεῖχε καὶ τῇ αὐτῇ γνωμῃ τοὺς μὲν 

΄᾿ 9. ς ἴω Ἂ [Ω " .- ΓῚ ς κα 

κρείττους αὑτῶν δι ὑμᾶς κακῶς ποιεῖν ἕτοιμος ἢν, ὑμῖν 
Ν 7) ’ 2 9.7 3 κ᾿ Ἀ ὔ 

δὲ ἀδίκως φεύγουσιν οὐκ ἠθέλησεν ἀποδοῦναι τὴν πὸ- 
" ») 3 Ν 3 ͵ 32) 3 Ν 

λιν, ἀλλ᾿ ἐλθὼν εἰς Λακεδαίμονα ἔπειθεν αὐτοὺς στρα- 
τὰ τὴ ᾿ , ᾽ ς Ἴ “ Ν 
τεύεσθαι, διαβάλλων ὃτι Βοιωτῶν ἡ πόλις ἐσταῖι, καὶ 
“ ’ “Ὁ Υ̓́ 7 Λ 3 ]ὔ 

ἄλλα λέγων οἷς φετο πείσειν μάλιστα. ου δυνάμενος 
Ν ΄ ᾿ δ» ΙΝ ΄' ς Ἂ 3 Ν 3 

δε τούτων τυχεῖν, εἰτε καὶ τῶν ἱερῶν ἐμποδὼν ὄντων 
" Ν 9.» κα 3 ) ξ Ν , 3 7 

εἰτε καὶ αὑτῶν οὐ βουλομένων, ἑκατὸν τάλαντα εδανεί- 
ἰχ4 ΕΣ 9 η ΝῚ Ν ’ 

σατο, ἱνα ἔχοι ἐπικούρους μισθοῦσθαι. καὶ Δυσανδρον 
5᾽ 3 , 2 3 ᾿ ἈΝ 27 »“» 59 Υ͂ 

ἄρχοντα ἢτήσατο, εὐνούστατον μὲν ὄντα τῇ ὀλιγαρχίᾳ, 
΄ Ν ἊΝ 7 ΝΥ ν ͵ δ 

κακονούστατον δὲ τῇ πόλει, μισοῦντα ὃε μαλιστα τους 
9 “ 7 Ν ’ 3 7 9. 4 

ἐν Πειραιεῖ. μισθωσάμενοι δὲ πάντας ἀνθρώπους ἐπ 
9 ’ ,ὔ ἐν ’ 3 Ζ Ν 

ὀλέθρῳ τῆς πόλεως, καὶ πόλεις ἐπάγοντες, καὶ τέλευ- 
“ ͵7 Ν ἴω 4 [4 ὔ 3 7 

τῶντες Δακεδαιμονίους καὶ τῶν συμμάχων ὁπόσους εδύ- 
“ 9 ,ὔ 9 93 3 ᾽ ξ΄ 

ναντο πεῖσαι, οὐ διαλλάξαι ἀλλ ἀπολέσαι παρεσκευά- 
Ν ᾽; 3 Ν 9 5 93 ’, “Ὁ [4 Ὁ 

ζοντο τὴν πόλιν εἰ μὴ δὶ ἄνδρας ἀγαθούς, οἷς υμεῖς 
7 ἈΝ - 3 ’ὔ 7 “4 Ν 

δηλώσατε παρὰ τῶν ἐχθρῶν δίκην λαβόντες, ὅτε καὶ 
3 7 7 Ρ] 7 “ Ἀ Ἵ ἊἋ 

εκείνοις χάριν ἀποδώσετε. ταῦτα δὲ ἐπίστασθε μὲν 
ν ἢ 7 ᾿. 5ὼ} Ψ 9 . 7 ͵ 

καὶ αὐτοί, καὶ οἷδ᾽ ὅτε οὐ δεῖ μάρτυρας παρασχέσθαι" 
ψ᾿᾽ ὔ 2. 7 Ν 7 3 ᾽ ἐς » 3 
ὅμως δε" ἐγῶ τε γὰρ δέομαι ἀναπαύσασθαι, ὑμῶν τ 
2. 2 ἐ ͵7 Ἀ 3 Ν ὔ 3 ,ὔ 
ἐνίοις ἧδιον ὡς πλείστων τοὺς αὐτοὺς λόγους ἀκούειν. 

ΜΑΡΤΥΡΈΕΣ. 

’ Ν Ν 
Φερε δὴ καὶ περὶ Θηραμένους ὡς ἂν δύνωμαι διὰ 

βραχυτάτων διδάξω. δέομαι δ᾽ ὑμῶν ἀκοῦσαι ὑπέρ τ᾽ 
- 

΄ 

21 

58 

59 

θδο 

δι 

62 



ὍΝ ΔΥΣΊΙΟΥ 

3 ω ἈΝ δι , δ Ν ἊΝ 
ἐμαυτοῦ καὶ τῆς πόλεως. καὶ μηδενὶ τοῦτο προσστῇ. 

ες ) , ’ ’ . 
ὡς Ἐρατοσθένους κινδυνεύοντος Θηραμένους κατηγορῶ" 

’ὔ Ν ω 9 , 2. » Ὡ 3 7ὔ 

πυνθάνομαι γὰρ ταῦτα ἀπολογήσεσθαι αὕτον, ὅτι ἐκείνῳ 
ὧν 

Λ 3 ἈΝ [ο 3. αὶ “ Ἂ ,7ὔ 7] 3 

68 φίλος ἣν καὶ τῶν αὐτῶν ἔργων μετεῖχε. καίτοι σφοδρ 
«“Ἁ ΙΝ ω Ν ’ 7 

ἂν αὕτον οἶμαι μετὰ Θεμιστοκλέους πολιτευόμενον προσ- 
., ’ὔ Ψ 32 ’ Ν “ 

ποιευσθαν πράττειν ὅπως οἰκοδομηθήσεται τὰ τείχη, 
ς» Ν νΝ “ Ψ“ » 3 
ὁπότε καὶ μετὰ Θηραμένους ὅπως καθαιρεθήσεται. οὐ 

΄ Ν 3 “ Ἵ. 2 ε ν Ν 
γάρ μοι δοκοῦσιν ἴσου ἄξιοι γεγενῆσθαι' ὁ μὲν γὰρ 

7 3.ϑ γ 3 ’ 9.ϑ - Χ Ἀ 
“ακεδαιμονίων ἀκόντων ὠκοδόμησεν αὑτά, οὗτος δὲ τοὺς 

7 ᾿ , ω ͵ 3 Ν 2 
64 πολίτας ἐξαπατήσας καθειλε. περιέστηκεν οὖν τῇ πό- 

9 7 Δ ε 5. Ν 3 5“ δ ᾿ Ν Ν 
λει τοὐναντίον ἢ ὡς εἰκὸς ἣν. ἄξιον μὲν γὰρ καὶ τοὺς 

Λ Χ , ,ὔ Ν 5“ 
φίλους τους Θηραμένους προσαπολωλεναι, πλὴν εἰ τις 
2 ἢ 3 ᾽ 3 ’ ’ “ Χ ς »“ ’ 

ἐτύγχανεν ἐκείνῳ τἀναντία πράττων. νῦν δε ὁρῶ τᾶς 
2 ,ὔ μ᾽ .. δα 3 “ ’, 2.» .ϑ8Ῥ8 ὔ 

τε ἀπολογίας εἰς ἐκεῖνον ἀναῴερομενας, τοὺς τ΄ ἐκείνῳ 
[ Ἂ “ Φ Ἂ 3 Ὡ 

συνόντας τιμᾶσθαι πειρωμένους, ὥσπερ πολλῶν ἀγαθῶν 
»,. 3 3 2 , “ μ“ ἃ ω 

δ5 αἰτίου ἀλλ οὐ μεγάλων κακὼν γεγενημένου. ὃς πρῶτον 
Ν ΨΆ ᾽ 9 7 5 [4 3 ’ [4 

μὲν τῆς προτερᾶς ὀλιγαρχίας αὐτιώωτατος ἔγενετο, πείσας 
ς αι Ν 5.ϑ, ΙΝ ΤΩ ’ὔ ͵ ς ἢ Ν 

ὑμῶς τὴν ἐπὶ τῶν τετρακοσίων πολιτείαν ἔλεσθαι. καὶ 
ς Ν Ν 3 Μ -Ὁ“Ὕ ’; “Ἁ ΕΞ 

ὁ μὲν πατὴρ αὐτοῦ τῶν προβούλων ὧν ταῦτ᾽ ἔπραττεν, 
"Ν Ν Ν ». » 3 Ν ΄ 

αὐτὸς δὲ δοκῶν εὐνούστατος εἶναι τοῖς πράγμασι στρα- 
Ν ς 3 9. Δ ς Δ ῳ Ἀ 9 ΜᾺ ον 

66 τηγος ὑπ αὐτῶν ῃρεθη. καὶ ἕως μεν ἐτιμᾶτο, πίστον 
ζ Ν ἊΝ 9 Ἀ ἈΝ 7 " Ν , 

ἑαυτὸν παρεῖχεν" ἐπειδὴ δὲ Πείσανδρον μὲν καὶ Καλ- 
". ε ς«» , ς ΝΥ , 

λαίσχρον καὶ ἑτέρους ἐωρα προτέρους αὐτοῦ γιγνομε- 
Ν Ν 6 “ 393.ϑ ἢ ’ ’ 

νους, τὸ δὲ ὑμέτερον πλῆθος οὐκετι βουλόμενον τουτων 
9 “ 3} Μ»ΛΈ ᾽ Ν, ον 9 ) 4 Ν 

ἀκροᾶσθαι, τότ᾽ ἤδη διώ τε τὸν πρὸς ἐκείνους φθόνον καὶ 
Ν 3».ϑ δ κα 7 ᾽ὔ [ο 9 4 5“ 

Τὸ παρ ὑμῶν δέος μετέσχε Τῶν Ἀριστοκράτους ἐργων.. 
’ Ν ",., Ε μ“ ,ὕ ω Ν 3" 

67 βουλόμενος δὲ τῷ ὑμετέρῳ πλήθει δοκειν πίστὸς εἶναι 
3 Ν 9 Ἵ ᾽ »» ς κ᾿ 
Αντιφῶντα καὶ ᾿Αρχεπτόλεμον φιλτάτους ὄντας αὐτῷ 

Μ᾿ 
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κατηγορῶν ἀπέκτεινεν, εἰς τοσοῦτον δὲ κακίας ἦλθεν, 
[τ Υ͂ Ν Ἁ Ἃ Ν 3 ͵ὔ 7 ς “)Ἅ 

ὥστε ἅμα μὲν διὰ τὴν πρὸς ἐκείνους πίστιν ὑμᾶς κατε- 
7 Ν Ν Ν Ν ς ".᾿ Ν Ἵ 9 7 

δουλώσατο, διὰ δὲ τὴν πρὸς ὑμᾶς τοὺς φίλους ἀπωλεσε. 
; ἣν ἈΝ “ 7] 3 ’ ΣΝ 3 

τιμώμενος δὲ καὶ τῶν μεγίστων ἀξιούμενος, αὐτὸς ἐπαγ- 68 
ἢ 7 Ν ἢ 5. Ν ». » Ἴ 

γείιλάμενος σώσειν την πολιν αὑτος ἀπώλεσε, φάσκων 
Ἂ [ ’ 7 ΝΝ “ἽΟἊ ς ἡ 

πρᾶγμα εὑρηκέναι μέγα καὶ πολλοῦ ἄξιον. ὑπέσχετο 
ΝΙ 3.93, 7 ’ ΥΩ Ν ’ὔ Ν ΄ 

δε εἰρήνην ποιήσειν μήτε Ὁμήρα δους μήτε τὰ τείχη κα- 
Ν , Ν Ν , Ν ν, 3.ϑκ δ 

θελὼν μήτε τὰς ναῦς παραδοὺς" ταῦτα δε εἰπεῖν μεν. 
3 δ 4 ’ 3 Χ 93 ἴω ὔ ε Ἂ 

οὐδενὶ ἠθέλησεν, ἐκέλευσε δὲ αὐτῷ πιστεύειν. ὕμεις 69 
’ Ὶ “ 3 ἴω ’ Ν ζω 9 3 “ 

δε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πραττούσης μὲν τῆς ἐν Δρείῳ 
͵ δι ὔ 3 , Ν ω " 

πάγῳ βουλῆς σωτήρια, ἀντιλεγόντων δὲ πολλῶν Θηρα- 
7 ὅς ἡ Νν ὦ, {έ Ν δ΄ 5 ω 

μένει, εἰδοτες δὲ ὁτί οὐ μὲν ἄλλοι ἄνθρωποι τῶν πολε- 
7 Ψ 9 ᾽ὔ ζω 3 ἴω 3.,.Ῥ09 Ἂ ς 

μίων ἕνεκεν ταπόρρητα ποιοῦνται, ἐκεῖνος δ΄ ἐν τοὺς αὖ- 
- ,ὔ 3 “5,33,7 ᾽ “ “ ἉὯ Ν δ 

τοῦ πολίταις οὐκ ἠθέλησεν εὐπεῖν ταῦτα ἃ πρὸς τοὺς 
λ ’ ΡΒ λλ 3 Ἂ Ω 3 ’ 3 Ἂ 

πολεμίους ἔμελλεν ἐρείν, ὁμῶς ἐπετρέψατε αὑτῷ πα- 
7) Ν ω Ν Ἂ Ἰ  ΦΣΩ 3 ᾽ ς Ν 

τρίδα καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς. ὁ δὲ 70 
ΓΙ Ν ς 5. Χ Μ“ ΠΑ Ν 39 ᾽ 
ὧν μὲν ὑπέσχετο οὔδεν ἔπρᾶξεν, οὕτως δὲ ενετεθύμητο 
ς ΤΌΝ Ν Α 3 κ᾿ “ ν , «“ 
ὡς χρὴ μικρὰν καὶ ἀσθενῆ γενέσθαι τὴν πόλιν, ὥστε 

,. δ .3ωὼ Ν ; “᾿ Ἂ ͵ 9 , 5“ 
περὶ ὧν οὐδεὶς πώποτε οὔτε τῶν πολεμίων ἐμνήσθη οὔτε 

Ἂ " Μ. »“»“4,9νΨ ς α ΕΒ ἴω 3 

τῶν πολιτῶν ἤλπισε, ταῦθ υμᾶς ἔπεισε πρᾶξαι, οὐχ 
ςΙΆΧΧΝ ἴν ἐ 4 3 ’ 3 9 353.ϑΝΑ, ἋΝ Ε] ’ 

ὕπο Δακεδαιμονίων ἀναγκαζόμενος, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἐκείνοις 
3 ὔ Ὁ ΝᾺ ΑἉ ) Ἂ 

ἐπαγγελλόμενος, τοῦ τε Πειραιῶς τὰ τείχη περιελεῖν 
ΝΙΝ ες, , α 3 ν ὦ 

κἀξ τὴν ὑπάρχουσαν πολιτείαν καταλῦσαι, εὖ εἰδὼς ὁτι, 
3 Ν ἴω -“ 9 7 3 ὔ [δ 

εἰ μὴ πασῶν τῶν ελπίδων ἀποστερηθήσεσθε, ταχεῖαν 
3 3 ω Ν 7 ἊΝ Ἁ Ν “ 

παρ αὐτοῦ τὴν τιμωρίαν κομιεῖσθε. καὶ τὸ τελευταῖον, γι 
3, Κ , 3 ἣ Υ̓ ἈΝ 3 , 
ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐ πρότερον εἴασε τὴν ἐκκλησίαν 

“ [4 ες ἥ ς 3 23 7] Ν 2 ᾿ 
γενέσθαι, ἕως ὁ λεγόμενος ὑπ ἐκείνων καίρος ἐπιμελῶς 
ε » ΞΟ, ,θ 4 ’ Ν Ν Ν 
ὑπ αὐτοῦ εἐτηρήθη, καὶ μετεπέμψατο μὲν τὰς μετὰ 

΄ 
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’ -“ 3 ᾽ 9 7 Χ Ων ““ 

Δυσώνδρου ναῦς ἐκ Σάμου, ἐπεδήμησε δὲ τὸ τῶν πολε- 
7] , 7 Ν ’ ς ’ ιν 

75 μίων στρατόπεδον. τότε δὲ τούτων ὑπαρχόντων, καὶ 
᾽ὔ ,ὔ Ν “ Ν 7ῳ. 

παρόντων Λυσάνδρου καὶ Φιλοχάρους καὶ Μιλτιάδου, 
Ν “᾿ 7 Ν 3 7) 3 7 “ ὔ 

περῦ τῆς πολιτείας την ἐκκλησίαν εποίουν,. νά μὴτε 
ὁ ἢ’ 3 "» Ν 9 Ὁ ΧΝ ἰοὺ [4 Ὡ 

ῥήτωρ αὑτοῖς μηδεὶς ἐναντιοῖτο μηδε διαπείλοιτο, ὑμεῖς 
Ν Ν κ᾿ ) “ [γέ 3 Ν 2 ,ὔ 

τε μὴ τὰ τῇ πόλει συμφεροντα ἔλοισθε, ἀλλὰ τακείνοις 
Κι 7 3 Ν Ν ’᾽ 2.»ϑ » 

γ8 δοκοῦντα ψηφίσαισθε. ἀναστας δὲ Θηραμένης ἐκέλευ- 
ξς “ον 7 2..ἜὃἜἾ ὁἍἍἜ 9 3 ’ ΓΝ , Ν 

σεν ὑμᾶς τριάκοντα ἀνδρασιν ἐπίτρεψαι τὴν πολιν, καὶ 

7) πολιτεί σθαι ἣν ἀρακοντίδης ἀπέ ἡμεῖ Τῇ πολιτείᾳ χρῆσθαι ἣν ἀρακοντιδης ἀπέφαινεν. υμεις 
5) ὦ Ν Ψ 7) 3 “ ς 3 ) 

δ᾽ ὅμως καὶ οὕτω διακείμενον ἐθορυβεῖτε ὡς οὐ πτοιῆσον- 
α 3 ΄ Ν “ Ν , Ν 2 

τες ταυτα" ἐγυγνώσκετε γαρ οὁτι περί δουλείας καὶ ἐλευ- 
7 3 3 7 “ες 7 9 ͵ ͵ ’ 

γ4 θερίας ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐξεκλησιαάζετε. Θηραμένης δε, 
3 »Ἤ 7 Ν ΄ ς: κ᾿ 3 Ν ᾽ 

ὦ ἄνδρες δικασταί, (καὶ τούτων ὑμᾶς αὐτοὺς μάρτυρας 
͵ 3 [π 5. Χ Ω ’ ΟΣ: Ω 

παρέξομαι) εἶπεν ὁτι οὐδὲν αὐτῷ μέλοι τοῦ υὑμετερου 
’ 93 Ν Ν Ν 9 7 3 , Ν ἈΝ 

θορυβου, ἐπειδὴ πολλοὺς μὲν Αθηναίων εἰδείη τοὺς τὰ 

ὅ , ἡτῷ, δοκοῦ δὲ Δυσάνδ ὲ ὁμοία πράττοντας αὐτῷ, Θοκουντάὰ ὃὲ ἀυσανὸρῳῷ καὶ 
7 ’ 9 9 ΄“ Ἁ ͵ 3 

Δακεδαιμονίοις λέγοι. μετ᾿ ἔκειίνον δὲ Λύυσανδρος ἀνα- 
Ν 3 Ν ΔΜ] 7 ς ἡ 

στὰς ἄλλα τε πολλὰ εἶπε καὶ ὁτι παρασπονδους ὑμᾶς 
»»» νι ὦ 3 δ ; . «κε » 3 Ν Ν 
ἔχοι, καί ὅτι οὐ περὶ πολιτείας ὕμιν εἐσται ἀλλὰ περί 

7 » Ἀ ᾽ 5 ἃ “ ’ - 

75 σωτηρίας, εἰ μὴ ποιήσαιθ᾽ ἃ Θηραμένης κέλευοι. τῶν 

δ᾽ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Ὁ ἀνὸ ἡγαθοὶ ἧσαν, γνόντες τῇ εν τῇ ἐκκλησίᾳ ὁσοῦ ἀνὸρες ἀγα ἤσαν, Ὑ ς ΤῊΡ 
Ν ἝΝ Χ 3 »’ [4 δὼ 3 ,᾿ ’ 

παρασκευὴν καὶ τὴν ἀνάγκην, οὐ μὲν αὐτοῦ μένοντες 
ἰς ,ὔ Ω ε 5} 5Κἡ 3 ’ Ἂ Ἂ 7 
ησυχίαν ἦγον, οἱ δ᾽ ὠχοντο ἀπίοντες, τοῦτο γοῦν σφίσιν 

3 ω ᾽ Ω͂ 95. νν “Ὁ ᾽ 9 ᾽ 

αὐτοῖς συνειδότες, οτε οὐδὲν κακὸν Τῇ πόλει ἐψηφι- 
9 7 “ Ν ἈΝ Ν ω ’ 

σαντο" Ολίγοι δε τίνες καὶ πονηροὶ καὶ κακῶς βουλευο- 
. Α 7 9 ’ ’ 

6 μενοῦὺ τὰ προσταχθέντα ἐχειροτόνησαν. “παρήγγελτο 
Ν ᾽ “-“ ᾽ Χ ἃ ᾽ » ἢ ζ 

γαρ αὕτοις δεκα μὲν οὺς Θηραμένης ἀπέδειξε χειροτονη- 
’ ". ἃ. ες ΄ “ 

σαι, δέκα δὲ οὺς οἱ καθεστηκότες ἔφοροι κελεύοιεν, δέκα 
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).,.2 . , φ ν δος ΘΟ το  Ἃ 3 θ ́ δ΄ εἰ τῶν παρόντων" οὕτω γὰρ την ὑμετεραν ἀσθενειαν 
ΟΥ̓ Ν Ν ς κα ΄ 5. Ψ ,ὔ ἑώρων καὶ τὴν αὑτῶν δύναμιν ἡπίσταντο, ὥστε Τροτε- 

“ , 3 »4 23 7 7 
ρον ἤδεσαν τὰ μέλλοντα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πραχθήσεσθαι. 

Ἂ : 2 Ν ἊᾺ Ὁ 3 Ν 3 ͵ ’ὔ 

ταῦτα δὲ οὐκ ἐμοὶ δεῖ πιστεῦσαι, ἀλλὰ ἐκείνῳ" πάντα ΤἹ 
Ν Ν 3...2 3 , 3 Α α 3 ὔ 

γὰρ τὰ ὑή ἐμοῦ εἰρημένα ἐν τῇ βουλῇ ἀπολογούμενος 
2 " 7 Ν ἴω ’ [74 3 ΟΝ 

ἔλεγεν, ὀνειδίζων μὲν τοῖς φεύγουσιν, ὅτι δι αὐτὸν κα- 
Λ 2. Χ ᾽ 7] ᾿ 7 

τέλθοιεν, οὐδὲν φροντιζόντων “ακεδαιμονίων, ονειδίξων 
Ν ω “ 7 , ΦΨ ΄ γι δὲ τοῖς τῆς πολιτείας μετέχουσιν ὅτι πάντων τῶν πε- 

7 α Ε ᾽ , ς." 5 »." ὃν Π) 
πραγμένων τοῖς εἰρημένοις τρόποις ὑπ᾽ ἐμου αὑτὸς αὐτίος 

7 7, Ν 7 Ξ3.Ν 
γεγενημένος τοιούτων τυγχώνοι, πολλᾶς πίστεις αὐτὸς 
Β - .ν 4 3 7 [2 5 ; Ν 

ἔργῳ δεδωκὼς καὶ παρ ἐκείνων ὅρκους εὐληῴφως. καὶ 18 
΄ κι ὁ Δ Ν »ΝΝ [ω] Ν , Ν 

τοσούτων καὶ ἑτέρων κακῶν καὶ αἰσχρῶν καὶ πάλαι καί 
Ἀ Ν ΝΥ ν ͵ 5. ἡ Ν 

νεωστὶ καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων αὐτίου γεγενημένου 
᾽ ς Ν, Ι ΕΣ 3 7 2 δι ν 

τολμήσουσιν αὑτους φίλους οντας ἀποφαίνειν, οὐχ ὑπερ 
φ Ἂ 3 7 ’ὔ 9 39 Ὁ Ἁ “Ἂ ᾿ᾳ “ 

ὑμῶν ἀποθανόντος Θηραμένους ἀλλ ὑπερ τῆς αὐτοῦ “το- 
,ὔ Ν ὃ 7ὔ] Ν 3 λ, ΄ δέ δό ἡὸ 

νηρίας, καὶ δικαίως μὲν ἐν ὀλιγαρχίᾳ δίκην δόντος (ἤδη 

ὰρ αὐτὴ Ἃ δικαίως δ᾽ ἂν ἐν ὃ ᾳ" δὶ γὰρ αὑτὴν κατέλυσε), δικαίως δ᾽ ἂν ἐν δημοκρατίᾳ" δις 
Ἁ ς αὶ ᾽ "᾿ Ν : ᾽; 

γὰρ ὑμᾶς κατεδουλώσατο, τῶν μὲν παρόντων καταφρο- 
[οὶ ο Χ 2 7 3 ἴω Ν ω 7 - 5. γ 

νῶν, τῶν δὲ ἀπόντων ἐπιθυμῶν, καὶ τῷ καλλίστῳ ονὸ- 
’ ΝΠ .-. 7 . 7 

ματι χρώμενος δεινοτάτων ἔργων διδάσκαλος καταστάς. 
Ν Χ ᾽ , ε 7 7 5 Ν. 

Περὶ μεν τοίνυν Θηραμένους ἑκανώ μοὶ ἐστι τὰ κατῆη- 79 
, «“ 3 ὁ. α δ. ε , 2 χ . 

γορημένα" ἥκει δ᾽ ὑμῖν ἐκεῖνος ὁ καιρὸς, ἐν ᾧ δεῖ συγ- 
ΤῸ Γ] .ν Ν  Ὶ 3 Ν ς , , 
γνώμην καὶ ἔλεον μὴ εἶναι ἐν ταῖς ὑμετέραις γνωμαίῖς, 
3 Ν Ν 3 ,ὔ Ν Ὁ ’ 7 

ἀλλὰ παρὰ Ἐρατοσθένους καὶ τῶν τοῦτον συναρχον- 
7 ω Ν 7 ἐν 7 5 

τῶν δίκην λαβεῖν, μηδὲ μαχομένους μεν κρείττους εἶναι 
κα ’ , ν Ψ ΝΥ ᾽ Ἂ 

τῶν πολεμίων, ψηφιζομένους δὲ ἥττους τῶν εχθρῶν. 
5. Ὁ , , ὔ ͵  Ξ ΨΧΚΦΞ 

μηδ ὧν φασι μελλεὶν πράξειν πλείω χάριν αὑτοῖς ἐστε, 8ο 
ΩΝ ὩΣ ΞΕ: , " 7 3 3 Ἂ Ν ἊὉ ͵ 

ἢ ὧν ἐποίησαν ὀργίζεσθε" μηδ ὡποῦσε μὲν τοῖς τριά- 
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3 7 ᾽ὔ 9 5, κα Α . 

κοντα ἐπιβουλεύετε, παρόντας δ᾽ αφῆτε' μηδὲ τῆς 
΄ ἃ ΄ Λ α , 7 ςο 2. κ» 

τύχης, ἣ τούτους παρέδωκε τῇ πόλει, κάκιον ὑμῖν αὐτοῖς 
᾽ὔ 

βοηθησητε. 
; Ν 9 , ᾿ ΄, 

ὃ ΚΚατηγόρηται δὴ Εἰρατοσθένους καὶ τῶν τούτου φί- 
“Ὁ Ἁ 3 7 3 ’ὔ Ν 2. 4 3 “Ὁ “ 

λων, οἷς τὰς ἀπολογίας ἀνοίσει καὶ μεθ᾽ ὧν αὑτῷ ταῦτα 
ἢ 6 : 7 3 Ν 3 3 27 Δ ͵ ἐγ 

πέπρακται. ὁ μέντοι ἀγὼν οὐκ εξ σου τῇ πόλει καὶ 
9 ; Ὄ Ὰ Ἂ, 7 Ν Ν 

Ἐρατοσθένει" οὗτος μὲν γὰρ κατήγορος καὶ δικαστὴς 
ὯΝ 3 ἴω 4 [4 [ω Ν Ν, 3 

αὐτὸς ἣν τῶν κρινομένων, ἡμεῖς δὲ νυνὶ εἰς κατηγορίαν 
Ν 3 “ ᾽ὔ Ν ω Ν ἃ 2. Ν 

8) καὶ ἀπολογίαν καθέσταμεν. καὶ οὗτοι μὲν τοὺς οὐδὲν 
9 ΩΣ 2 7 3 ͵ ξ ζω Ν Ἀ 2 ͵ 

ἀδικοῦντας ἀπέκτειναν ἀκρίτους, υμεῖς δὲ τοὺς ἀπολέ- 
. ͵ Α Α 7 2 ζω. ’; 9 

σαντας τὴν πόλιν κατὰ τὸν νόμον ἀξιοῦτε κρίνειν, παρ 
Ὁ 5.9 Ν ’ ΄ ἤ 
ὧν οὐδ ἂν παρανόμως βουλόμενον δικην λαμβάνειν 
5ωω7) -“ 3 7 Φ ἈΝ , ’ 

ἀξίαν τῶν ἀδικημάτων ὧν τὴν πόλιν ἠδικήκασι λάβοιτε. 
᾽ Ν Ἃ ὔ ,ὔ Ν 2 ς,} 47 “" »ἢ 

τέ γὰρ ἂν παθόντες δίκην τὴν ἀξίαν εἴησαν τῶν ἔργων 
7 7. “ Ψ Ν 2 ,ὔ Ν 

83 δεδωκότες; “ΌΤΕΡΟΨΡ εὖὶ αὐτοὺς ΟΑΟἼΤΟΚΤΕΙΜΟΙΤΕ κΚαῦύ τοὺς 

᾿ 3 ς Ν Ν Ἁ 7 ΄ ΄, Ὁ 
παῖδας αὐτῶν. ἱκανὴν ἂν τοῦ φόνου δίκην λαβοιμεν, ὧν 

ζω 27 Α δ ο Ν "ὃ Ἃ 3 7 2 7 

οὗτοι πατέρας καὶ υἱεῖς καὶ ἀδελῴους ἀκρίτους ἀπέκτει- 
3 Ν Ν 3 ΝἬ 7 ΑἉ Ν ᾽ 

ναν; ἀλλὰ γὰρ εἰ τὰ χρήματα τὰ φανερὰ δημεύσετε, 
" Δ. 4“ Ν ’ Ὁ Ὁ Ν 3 ᾽ 

καλῶς ἂν ἔχοι ἢ τῇ πόλει, ἧς οὗτοι πολλὰ εἰλήφασιν, ἢ 
ἴω 9 7 Ὁ Ν 5ι.ὕὦἢ 3 7] 3 Ν 7 

84 τοῖς ἰδιώταις, ὧν τὰς οἰκίας ἐξεπόρθησαν; ἐπειδὴ τοί- 
΄ Ν 2: 9 53.ϑ, , ἃ 5. ἃ ΄ 

νυν πάντα ποιοῦντες δίκην παρ αὑτῶν οὐκ ἂν δύναισθε 
ΓΩ ἴω 2 3 Ν ς να Ν ν “ 3 

λαβεῖν, πῶς οὐκ αἰσχρὸν υμῖν καὶ ἡντινοῦν ἀπολιπεῖν, 
ἢ ." ᾽ ͵ Ν ΄ ’ ω 3 

ἡντίνα τις βούλοιτο παρα τούτων λαμβανειν; πᾶν ὃ 
5 Ἂ “ Φ Ἁ 2 ς » 57) 

ἂν μοι δοκεῖ τολμῆσαι, ὅστις νυνὶ οὐχ ἐτέρων ὄντων 
κ᾿ ὯΔ ν) 3 2» [οὶ οὶ “ ῳ.΄. 

τῶν δικαστῶν ἀλλ αὐτῶν τῶν κακῶς πεπονθότων, ἥκει. 
9 7) δ ) Ν Ν ,ὕ ὲ ΜΝ ΄ 
ἀπολογησόμενος πρὸς αὐτοὺς τοὺς μάρτυρας τῆς τούτου 

7 " Ν ς᾽ ἡ , .- Ἃ ς΄ 
πονηρίας" τοσοῦτον. ἢ ὑμῶν καταπεφρονηκεν ἢ ετεροῖς 

7 . ΑΝ Ρ] 7 37 3 - 3 

85 πεπίστευκεν. ὧν ἀμφοτέρων ἄξιον ἐπιμεληθῆναι, ενθυ- 
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,ὔ Φ 539..ϑ ἃ 3 Ὁ 35.Χ.2 ίω Ν ς ἢ, 

μουμένους ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἐκεῖνα ἐδύναντο ποιεῖν μὴ εἐτέρων 
’; 5.3) ἃ οὶ 2 7 3 “ Ν ς Ἀ 

συμπραττόντων οὔτ᾽ ἂν νῦν ἐπεχείρησαν ἐλθεῖν μὴ ὑπὸ 
ζω 3.ϑ. αὶ 3. ᾽ ἃ 2 ", “ 

τῶν αὐτῶν οἰόμενοι σωθήσεσθαι, δὲ οὐ τούτοις ἥκουσι 
ΕῚ Ν ς ΄ Ν 5 ᾿ 7 

βοηθήσοντες, ἀλλὰ ἡγούμενοι πολλὴν ἀδειᾶν σφίσιν 
ΤᾺ ,ὔ Ν, Ν ΄Κ [ω ἢ 

ἔσεσθαι τῶν τε πεπραγμένων καὶ τοῦ λουποῦ ποιεῖν ὃ 
“Δ ΄ 3 Ν 7ὔ “ ,.. 7 

τι ἂν βούλωνται, εἰ τοὺς μεγίστων κακῶν αἰτίους λα- 

βόντες ἀφήσετε. 

οο 
9 ον Ν. [ω] ’ Ρ] ἴω] 9“ 4 

ἄλλα καὶ τῶν συνερουντῶν αὑτοῖς ἄξιον θαυμάζειν. 6 
᾽ ς ᾿ 3 Ν 5" 7 Ν 6 Ἂ 3 

πότερον ὡς καλοί κωγαθοὶ αἰτήσονται, τὴν αὑτῶν ἀρε- 
Ν 7 5... 3 7 “ ΄ 7 

τὴν πλείονος ἀξίαν ἀποφαίνοντες τῆς τούτων πονηρίας" 
2 ’ 2 Δ 2 Ν ΄΄ 3 ΄ 
ἐβουλόμην μέντ᾽ ἂν αὐτοὺς οὕτω προθύμους εἶναι σωξειν 

Ἀ ’ὔ φΦ » Ὁ ϑ9 ᾿ ᾽ «Δ φ Α ΄ 

τὴν πόλιν, ὥσπερ οὗτοι ἀπολλύναι" ἢ ὡς δεινοὶ λέγειν 
3 ’ὔ νν νν ’ 4 “Ὁ “ 3 

ἀπολογήσονται καὶ τῷ τουτῶν ἔἐργὰ πολλου ἄξια ἀπο- 
΄“.: 2 9 3 δ Ν [ῳ ἌᾺ 3 4 2 Κ᾿ 5.ῸᾺΝ Ἅ 

φανοῦσιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὑπερ ὑμῶν οὐδεὶς αὐτῶν οὐδὲ τὰ 
͵ὔ ᾽ 3 ) ᾿) ΄ 

δίκαια πώποτε ἐπεχείρησεν εὐπείν. 
3 Χ δ 7 3 δ φ Ν ΄ 
ἄλλα τοὺς μάρτυρας ἄξιον ἰδεῖν, δὲ τούτοις μαρτυ- 81 

»" [4 “Ὁ Ἂ “ 3 ’ὔ Ν 

ροῦντες αὑτῶν κατηγοροῦσι, σφοδρα εἐπίλησμονας καὶ 
5,» , ς κα 3 ΕΙ δ Ν .,.. ͵ὲεὕ 

εὐήθεις νομίζοντες ὑμᾶς εἶναι, εἰ δια μὲν τὸ ὑμέτερον 
ἕω 3 “ ς ω Ν 7 4 ΟΝ Ν 

πλῆθος ἀδεῶς ἡγοῦνται τοὺς τριάκοντα σώσειν, διὰ δε 
9 7 ἈΝ Ν ) 2 “ Ν 3 Ν 
Ἐρατοσθένην καὶ τους συνάρχοντας αὑτοῦ δεινὸν ἦν καὶ 

“΄. ᾽; 2. 3 2 Ν 3 ω ᾽ Ὁ Ν 

τῶν τεθνεώτων ἐπ ἐκῴοραν ἐλθεῖν. καίτοι οὗτοι μὲν 88 
“ , Ἁ ΄ Ν , 9 ᾽ 3 α΄ 

σωθέντες πάλιν ἂν δύναιντο τὴν πολιν ἀπολέσαι" εκευ- 
᾿ Γ ἃ Ὁ 3 7 ’ ς 7 7 

νὸν δὲ, οὺς οὗτοι ἀπώλεσαν, τελευτήσαντες τὸν βίον πτέ- 
“,, κ΄ Ν ““ 3 " 7 3 3 

ρας ἔχουσι τῆς παρὰ τῶν ἐχθρῶν τιμωρίας. οὐκ οὖν 
Ν 9 “ Ν 5. 7 ͵ ἰ Λ 7 

δεινὸν εἰ τῶν μὲν ἀδίκως τεθνεώτων οἱ φίλοι συναπωλ- 
3 Ὁ Ν ἴω Ἁ , 3 ᾽ 332 3 

λυντο, αὐτοῖς δὲ τοῖς τὴν πόλιν ἀπολέσασι δήπου ἐπ᾽ 
3 Ἁ Δ Φ ς ᾽ ἴω ΄σ“ 

ἐκφορὰν πολλοὶ ἡξουσῖν, ὁπότε βοηθεῖν τοσοῦτοι παρα- 
᾽ὔ Ν Ν ν “.φςο ς ᾿ 3 

σκευάξονται; καὶ μὲν δὴ πολλῷ ῥᾷον ηγοῦμαι εἶναι 89 
ἐ 



8 

οο 

ΟΙ 

Ο2 

93 

ΔΥΣΙΟΥ͂ 

ον φΦ ς . Ὁ» 2 ἰφ ἃ ΟΝ δ ϑ 
ὑπὲρ ὧν ὑμεῖς ἐπάσχετε ἀαντείπειν, ἢ ὑπὲρ ὧν οὔτοι πε- 

,ὕ 3 , ,ὔ{ ΄ «ς 3 

ποιήκασιν ἀπολογήσασθαι. καίτοι λέγουσιν ὡς ᾿ρα- 
7 3 7 δ κ᾿ 7 Ἁ Ἵ 

τοσθένει ἐλάχιστα τῶν τριάκοντα κακα εἰργασται, καὶ 
ἈΝ κ᾿ 5.5 ὧδ, 3 “ ζω Φ Ν Ἃ Μ 

δια τοῦτο αὑτὸν ἀξιοῦσι σωθῆναι" ὅτε δε τῶν ἄλλων 
ε ,ὔ ᾿ 3 ς κα 5 ,ὔ » , 
Ελληνων πλείστα εἰς ὑμᾶς εἐξημάρτηκεν, οὐκ οἴονται 

-“" ΣΝ 3 ΄, ς ἴω Ν 7 

χρῆναι αὑτὸν ἀπολέσθαι. ὑμεῖς δε' δείξετε ἥντινα 
7 » Ν ἴω ᾽7ὔ 9 Ὡ ἐν 

γνώμην ἔχετε περί τῶν πραγμώτων. εἰ μεν γὰρ τού- 
» ΄-ὦ 27 ς 9 ΄Ὡ 

του καταψηφιεῖσθε, δῆλοι ἔσεσθε ὡς ὀργιζόμενοι τοῖς 
’ 3 Ν 3 ἴω 9 7’ [δ] 2 

πεπραγμένοις" εἰ δὲ ἀποψηφιεῖσθε, ὀφθήσεσθε τῶν αὐ- 
α “ 9 Ν ΄ Μ“, Ν 2 σ. 

τῶν ἔργων ἐπιθυμηταὶ τούτοις ὄντες, καὶ οὐχ ἕξετε 
͵ ᾿ Ψ ".,, εΝ ᾿ ) ᾿ ᾿ 9 

λέγειν ὅτε τῷ ὑπὸ τῶν τριώκοντὰα προσταχθέντα ἐποι- 
᾿ Ν Ν Ἁ ΧΆ. ς κα 2 ΄ Ἁ Ν 

εἴτε" νυνὶ μὲν γὰρ οὐδεὶς ὑμᾶς ἀναγκάζει παρὰ τὴν 
ἐ ᾽ὔ ’ 3 7ὔὕ 7] ΄ 

ὑμετέραν γνώμην ἀποψηφίζεσθαι. ὥστε συμβουλεύω 
Ν ΄ 3 Ἰ 7] 4 ἴω 2 ἴω] 7 

μὴ τούτων ἀποψηφισαμένους ὑμῶν αὐτῶν καταψηφι- 
3 Ρ7 7 κυ Ν ΨΝΆ 

σασθαι. μηδ᾽ οἴεσθε κρύβδην εἶναι τὴν ψῆφον" φανε-" 
κ Ν ΗΝ , ν Ἔ ΄ , , 

ρᾶν γὰρ τῇ πόλει τὴν ὑμετεραν γνωμὴν ποιήσετε. 
,ὕ ν ὃς ἡ ς ,ὔ 3 ’ 7 

Βούλομαι δὲ ολίγα εκατέρους ἀναμνῆσας καταβαί-. 
7 3 5 Ν Ν 2 ζω “ ἈΝ 

νειν, τοὺς τε εξ ἄστεος καὶ τους εκ Πειραιῶς, ἵνα τὰς 
ς »"» ἈΝ. ’΄ ’ Ν ὃ 7ὔ 

ὑμῖν διὰ τούτων γεγενημένας συμῴορας παραδείγματα 
ΕΣ ἈΝ φξι 7 Ν “ Ν [2 3 

ἔχοντες τὴν ψῆφον φέρητε. καὶ πρῶτον μεν ὁσοι εξ 
δ “ 2 ΄ὔ Ψ ς Ν ΄ ψ 7 ; 
ἄστεος ἐστε, σκέψασθε ὅτι ὑπὸ τούτων οὕτω σφοδρα᾿ 

᾿ ὃ Ν ν εἡ) Ν 7 ’ 
ἤρχεσθε, ὥστε ἀδελφοῖς καὶ υἱέσι καὶ πολίταις ἠναγκά- 

΄“ . ᾽ 2 οὶ ς ΄ Ν 

ἕεσθε πολεμεῖν τοιοῦτον πόλεμον, ἐν ᾧ ἡττήθεντες μὲν 
Κι ὔ Ν 5“ 327 ᾽ὔ 32 ἃ γά 

τοῖς νικήσασι τὸ ἰσον ἔχετε, νικήσαντες δ᾽ ἂν τούτοις 
Σ ͵ὔ δ Ν 5. 7 " Ἂ Ν 9 - 
ἐδουλεύετες. καὶ τοὺς ἰδίους οἰκοὺυς οὗτοι μὲν εκ τῶν 

' 7 , 3 , ες: «ε Ν ιν ν 
πραγμάτων μεγάλους ἐκτήσαντο, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸν πρὸς 
3 , ’ : 3 ’ 5“᾿ ἴω ἈΝ 

ἀλλήλους πόλεμον ἐλάττους ἔχετε' συνωφελεῖσθαι μεν 

γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἠξίουν, συνδιαβάλλεσθαι δ᾽ ἠνάγκαξον, 
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») ΓΙ [ ’ 3 ’ φ 9 »" 9 ΄΄ε 

εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἔλθοντες ὥστε οὐ τῶν ἀγαθῶν 
’ Ν ς ““ 3 “ 3 Ν ω Ρ) ω 

κοινούμενοι πιστοὺς ὑμᾶς ἐκτῶντο, ἀλλὰ τῶν ὀνειδῶν 
; ; 57 5 3 3 2). κα ς ᾿ . Ω 

μεταδιδόντες εὔνους ῴοντο εἶναι. ἀνθ᾽ ὧν ὑμεῖς νῦν ἐν 94 
ο͵ ,ὔ 327 )  Ψ ΄ ΝΟ Ν ξ ω 

τῷ θαρραλέῳ ὄντες, καθ᾽ ὅσον δύνασθε καὶ ὕπερ ὑμῶν 
5.» ΟΌΟΟΝ ω 3 ζω ΠΝ 3 

αὐτῶν καὶ ὑπερ τῶν ἐκ Πειραιῶς τιμωρήσασθε, ἐνθυμη- 
θ 7ὔ Ν Ὁ ΟΝ 7 4 Μ“ δ θ 

ἐντες μὲν ὅτι ὑπὸ τούτων πονηροτάτων ὄντων ἤρχεσθε, 
3 ; ν Φ » 2 Ἄ Ν ». 7 ΄ 
ἐνθυμηθέντες δὲ ὅτι μετ ἀνδρῶν νῦν ἀρίστων πολιτεύ- 

Ἀ [4] 7 7 Νν Νς ἴω , 

εσθε καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσθε καὶ περί τῆς πόλεως 
΄ 3 ’, Χ . 3 ΄ὕ ἃ Ὁ 

βουλεύεσθε, ἀναμνησθέντες δὲ τῶν ἐπικούρων, οὺς οὗτοι 
΄ - 7 2 κι ἐν “ ν ,ὔ [4 

φύλακας τῆς σφετέρας ἀρχῆς καὶ τῆς ὑμετέρας δουλείας 
᾿] Ἀ 3 7 ως ας Ν [ “" Ν 7 

εἰς τὴν ἀκρόπολιν κατέστησαν. καὶ πρὸς ὑμᾶς μεν ετί 95 
Ν “ 3 ΡΞ α ͵, ᾿ Ὑ 2 

πολλῶν ὄντων εἰπεῖν τοσαῦτα λέγω. ὅσοι ὃ ἐκ Πει- 
ἊᾺ 3 ἊᾺ Χ κ᾿ Ψ 5 7] «“ 

ραιῶς ἐστε, πρῶτον μὲν τῶν ὅπλων ἀναμνήσθητε, ὅτι 
ὙΌΣ , 3 ἮΝ 3 λ ἤ ὔ 2 εν 

πολλᾶς μαχας ἐν τῇ ἀλλοτριᾳ μαχέσαμενοι οὐχ ὕπο 
ἴω ͵ 9 9 ς Ν 7 3 ᾽ ΡΒ Ρ) [4 

των πολεμίων αλλ ὑπὸ τούτων εἰρηνῆς οὔσης αφηρεέ- 
ἊΝ “4 ΝΜ 2) ὦ 3 ᾽ὔ Ν 9 , 

θητε τὰ ὅπλα, ἔπειθ᾽ ὅτι ἐξεκηρύχθητε μὲν ἐκ τῆς πὸ- 
ἁ δ "»"“ { ’ὔ 7 4 Ἀ δ ων 

λεως, ἣν ὑμῖν οἱ πατέρες παρέδοσαν, φεύγοντας δὲ ὑμᾶς 

ἐκ τῶν πόλ ξξῃητοῦντος. ἀνθ᾽ ὧν ὀργίσθ τε μὲν 96 πόλεων ἐξητοῦντο. νθ᾽ ὧν ὀργίσθητε μεν 9 
Ψ φΦϑ5Ψ 3 ᾽ὔ 5 7 Ν Ν " » 

ὥσπερ ὅὃτ᾽ ἐφεύγετε, ἀναμνήσθητε δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
ο ἃ 7 ς » Σ᾽ .α ἃ Ἁ Ν 3 κ“ 2 

κακῶν ἃ πεπόνθατε ὑπ αὐτῶν, δὲ τοὺς μὲν ἐκ τῆς ἀγο- 
- Χ 4. 3 “ ε “ 7 , 3 , 

ρᾶς τοὺς δ᾽ ἐκ τῶν ἱερῶν συναρπάξζοντες βιαίως απέ- 
Ἁ Ἁ 5 Ν Ὡ Ἀ 4 Ν ἰο 

κτείναν, τους δὲ ἀπὸ τέκνων καὶ γονέων καὶ γυναικῶν 
“3, λ΄ 7 τ  -Ν 7 7 δ 5. ΧΝ 

ἀφέλκοντες φονέας αὑτῶν ἠνάγκασαν γενέσθαι καὶ οὐδὲ 
“ἊἉ “ 7 2} “ ὀ ΄ Ν 

ταφῆς τῆς νομιζομένης εἰασαν τυχεῖν, ἡγούμενοι τὴν 
ς «α » δ ͵ 3 Ἂ δ α α 

αὑτῶν ἀρχὴν βεβαιοτέραν εἶναι τῆς παρὰ τῶν θεῶν τι- 
,ὔ Νὰ Ν ων ᾽’ ,ὔ ΩΣ 

μωρίας. ὅσοι δε τὸν θάνατον διέφυγον, πτολλαχοὺ κιν- 97 
΄ Ν 2 Ν " .4 2 Ν 

δυνεύσαντες. καὶ εἰς! πολλὰς πόλεις πλανηθέντες καὶ 
“ 3 ᾿ ͵7 5 “ ΕΒ ἊὉ 3 

πανταχόθεν ἐκκηρυττόμενοι, ἐνδεεῖς ὄντες τῶν ἐπιτη- 
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’ ς Ν 9 7 α 7 Ν “ 
δείων, οἱ μὲν ἐν πολεμίᾳ τῇ πατρίδι τοὺς παῖδας κατα- 

͵ ς 9. 23 7 - - 3 7ὔ Εγ 

λύποντες, οὐ ὃ ἐν ξενῃ γῇ, πολλῶν ἐναντιουμένων ἤλθετε 
“ς Ν »“-ηβ “ ΧΝ ἈΝ Λ ’ 

εἰς τὸν Πειραία. πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων κινδύνων 
ς ’ 5 3 Ν ἣ Ν Ν Ν 
ὑπαρξάντων ἄνδρες ἀγαθοὶ γενομενοί τοὺς μὲν ἡλευθε- 

͵ Ν 4 3 Ν , ’ ν) Ν. 

ρώσατε, τοὺς δ᾽ εἰς τὴν πατρίδα κατηγαάγετε. εἰ δὲ 
2 ) Ν Ὡ ἰς ᾽ὔ δ Ν Χ ἍἋ ,ὔ 
ἐδυστυχήσατε καὶ τούτων ἡμάρτετε, αὐτοὶ μὲν ἂν δεί- 

5 2 Ν 7 ἴω Ὁ Ν ; 

σαντες ἐεφεύγετε μὴ πάθητε τοιαῦτα οἷα καὶ πρότερον, 
ΟΝ ΨΜ, ΑΝ « ν», Φ9Ξ κι 2 ἢ χ Ν 

καὶ οὔτ᾽ ἂν ἱερὰ οὔτε βωμοὶ ὑμᾶς ἀδικουμένους διὰ τοὺς 
᾽΄ 7 5 Λ ἃ ον ἊᾺ 2 [ω] 7 

τούτων τρόπους ὠφέλησαν, ἃ καὶ τοῖς ἀδικοῦσι σωτήρια 
7 ς δὲ ὃ [ Ἂ“ ΨΦ Ν 3 7 3 ΟΝ 

γύγνεται" οἱ δὲ παῖδες υμῶν, ὅσοι μὲν ἐνθάδε ἦσαν, ὑπὸ 
ὔ «᾿, “β “ζι [ δ᾽ ΕΝ ͵ ω , φῳ 

τούτων ἂν υβρίζοντο, οἱ ἐπὶ ξένης μικρῶν ἂν ἕνεκα 
β λ, 7 Ξὃ » 9 ’ἢ; 9 ’ 

συμβολαίων ἐδούλευον ἐρημίᾳ τῶν ἐπικουρησοντων. 
3 Ν Ν 3 Ν Λ “ ’ὔ ὔ 

ἄλλα γὰρ οὐ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι βούλομαι λέγειν, 
Ν Υ̓ ΟΝ ᾽’ 9 ᾽ 9 -“ 2. Χ 

τὰ πραχθέντα ὑπὸ τούτων οὐ δυνάμενος εἰπεῖν" οὐδὲ 
Ν .»ν"ν ᾽ὔ ΘΝ “ 32, 3 7] 2 Ν 

γαρ εἐνος κατηγόρου οὐδὲ δυοῖν ἔργον ἐστίν, ἀλλὰ πολ- 
Α ᾿ δ Ρ δ , 5. ) " 

λῶν. ὅμως δὲ τῆς ἐμῆς προθυμίας οὐδὲν ἐλλέλειπται, 
6 [4 Ἂ ς ᾺᾺ ἃ Ὁ Ν Ν 9 Λ οὟ 3 »] 7 

ὑπέρ τε τῶν ἱερῶν, ἃ οὗτοι τὰ μὲν ἀπέδοντο τὰ ὃ εἰσιόν- 
2 ἢ [ ᾽ὔ Ἂ , Δ Ν 2 7 

τες ἐμίαινον, ὑπέρ Τε τῆς πόλεως, ἣν μικρὰν ἐποίουν, 
Ὄ ,ὔ ΝΥ ͵ ἃ - ΝΕ δ ο ’ὔ 
ὑπέρ τε τῶν νεωρίων, ἃ καθεῖλον, καὶ ὑπερ τῶν τεθνεώ- 

Ὄ Ρ ᾽ 3 Ν “Ὁ 3 : ΖᾺ 35 583). 7 

των, οἷς ὑμεῖς, ἐπειδὴ ζῶσιν ἐπαμῦναι οὐκ ἠδύνασθε, 
9 “ 7 3 δ᾽ δ Ν Φό"» 2 

ἀποθανοῦσι βοηθήσατε. οἶμαι δ᾽ αὑτοὺς ἡμῶν τε ἀκρο- 
“Ὁ Ν  Φ  α δ Ν “ ’ ἰν 7 

ἄσθαι καὶ ὑμᾶς εἴσεσθαι τὴν ψῆφον φέροντας, ἡγουμέ- 
Ἂ φ Ν Ἃ , 3 , Σ.- ; 

νους, ὅσοι μὲν ἂν τούτων ἀποψηφίσησθε, αὐτῶν θανατον 
ΝΥ "4 53 ἃ Ἀ ᾽ ; 7 

καταψηφιεῖσθαι, ὅσοι δ᾽ ἂν παρὰ τούτων δίκην λαβω- 
ς  Χ 3 ΝΥ 7 ’ 

σιν, ὕπερ αὑτῶν τὰς τιμωρίας πεποιημένους. 
’ [οὶ 2 ’ ς “ ’ 

Παύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε, εωράκατε, πεπον- 

θατε, ἔχετε" δικάζετε. 
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ΧΧΥ, 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΎΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓῚΑ. 

ε Ν δ 7, 2 ΟΣ 
ΥΜΙΝ μὲν πολλὴν συγγνώμην ἔχω, ὦ ἄνδρες δικα- 
’ὔ 3 “2 ᾽ 7 Ν, 3 7 

σταί, ἀκούουσι τοιούτων λόγων καὶ ἀναμιμνησκομένοις 
ω ᾽ὔ ες. «Ἁ " 7 θ “ Ἵ 

τῶν γεγενημένων, ὁμοίως ἅπασιν οργίζεσθαι τοὺς εν 
4 7 “- ἈΝ ’ “ ἃ 3 “ 

ἄστει μείνασι" τῶν δὲ κατηγόρων θαυμάζω, δὲ ἀμελοῦν- 
ἌᾺ 5 7 ω 2 7 3 Ἢ Ν 

τες τῶν οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμελουνται" καὶ σα- 
-" 5 ᾽ Ἀ ἊἋ 3 “ ον Ν ον 9 

φῶς εἰδότες τοὺς μηδὲν αδικοῦντας καὶ τοὺς πολλὰ ἐξη- 
α , ᾿ ἜΕΝ ; Ν 

μαρτηκότας ζητοῦσι Ἶ κερδαίνειν, ἢ] ὑμᾶς πείθειν περὶ 
ς 4 - δ ’, ΄ Ε 5 Ἀ ἊᾺ 

ἁπάντων ἡμῶν την γνώμην ταύτην ἔχειν. εἰ μὲν οὖν 
“ ἃᾺ ἐ ἈΝ “᾿ 7 Ἷ ΧΩ 7 7 3 

οἴονται, ἃ ὑπὸ τῶν τριάκοντα γεγένηται τῇ πόλει, [πάνθ 
ς -“ ΄ 3 7 9 Χ ς “Ὁ ᾽ὔ 

ὁμοῦ] κατηγορηκέναι, ἀδυνάτους αὑτοὺς ἡγοῦμαι λέγειν" 
2. Χ Ν Ν 7 ω 3 7 

οὐδὲ γὰρ πολλοστον μέρος τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων 
».» ᾿ Ων ς 2 , Ν Ν 2... ἐξ 

εἰρηκασιν" εἰ δὲ ὡς ἐμοὲ τε προσῆκον περὶ αὐτῶν ποί- 
ΩΝ ἈΝ ͵ 2 7ἷ ,ὔ Ν Ὡ ᾿ 

οὗνται τοὺς λόγους, ἀποδείξω τούτους μὲν ἅπαντα ψευ- 
,ὕ 2 Ν ἈΝ - Ν Δ΄, ΩΝ Ὰ 2 

δομένους, ἐμαυτὸν δὲ τοιοῦτον ὄντα οἷόσπερ ἂν τῶν ἐκ 
» ε .2 3 “ , 5...» ' 7 

Πειραιῶς ὁ βέλτιστος ἐν ἄστει μείνας ἐγένετο. δέο- 
»  ς. «κα 33 ΚΝ ᾿ Ν ν ἜΣ 7 

μαι δ᾽ υμών, ὦ ἄνδρες δικασταί, μὴ τὴν αὐτὴν γνω- 
27 ω ἤ ’; Ἀ Ἁ δ᾽ 

μὴν ἔχειν τοῖς συκοφανταῖς. τούτων μὲν γαρ εργον 
2 Ν Ν Ν Χ δ 2 ) ; 
ἐστί καὶ τους μηδὲν ἡμαρτηκότας εἰς αἰτίαν καθιστάναι 

᾽ , Ν Ε Ἶ ἢ ες » 
(ἐκ τούτων γὰρ ἂν μάλιστα χρηματίζοιντο), ὑμέτερον 
ω ζω Ν 3 ΝῚ 2 δ Ὁ ὔ ,ὔ 
δὲ τοῖς μηδὲν ἀδικοῦσιν εξ ἴσου τῆς πολιτείας μεταδιδο- 

Ὰ Ν Ἃ ᾿ ’ 4 7 
ναι" οὕτω γὰρ ἂν τοῖς καθεστηκόσι πράγμασι πλείστους 
᾿ ἤ μΆ 2 [οὶ 3 Κ« Ν 
συμμάχους ἔχοιτε. ἀξιῶ δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐὰν 
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3 ὔ - Ν ω »» , 
ἀποφήνω συμφορᾶς μὲν μηδεμιᾶς αὐτίος γεγενημένος, 

Ν Ν, 3 ἈΝ . ᾽ ἈΝ ἤ ᾿ α ; 

πολλὰ δὲ κάγαθα εἰργασμένος την πολιν καὶ τῷ σώματι 
“ 7 ἴω ᾿ “ 3 [4 Δ ς 7 

καὶ τοῖς χρήμασι, ταῦτα γοῦν μοι παρ ὑμῶν ὑπάρχειν, 
Φ » 7 Χ 5 ͵ 2 Ν Ν Ν ἈΝ 

ὧν οὐ μόνον τοὺς εὖ πεποιηκότας ἀλλὰ καὶ τοὺς μηδὲν 
ΡῚ “ ,, ὦ 7 3 7) Ν . Κ3) φ. “.ἅ 

5 ἀδικοῦντας τυγχάνειν δικαιὸν ἐστι. μέγα μεν οὖν ηἡγοῦ- 
2 Ν ,ὔ 3 Ψ “ 0 ἢ ς ,ὕ 

μαι [ ἐμοὶ] τεκμήριον εἶναι, ὅτι, επερ ἐδύναντο οἱ κατὴς- 
δ. 7 2 κι 3 ΄ 3 ΩΥ δ ω 

γορον ἰδίῳ με ἀδικοῦντα εξελέγξαι, οὐκ ἂν τὰ τῶν 
η ’ Ξ:. κδ' , 53 Ἁ 93 

τριάκοντα ἁμαρτήματα ἐμοῦ κατηγόρουν, οὐδ ἂν ῴοντο. 
ΡΥ ςε ΧΝ Ὰ 3 7 ,ὔ ὃ » μ 

χρῆναι ὕπερ τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων ἑτέρους διαβάλ- 
3 3 2 Ν Ἀ 9 ἴω ἴω ἴω Χ 

λειν, αλλ αὑτοὺς τοὺς ἀδικοῦντας τιμωρείσθαι" νῦν δὲ 
᾿ Ν ,ΌῸΣἤ 9 ν ς Ν 3 Ν Ν 

νομίζουσι τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργην ἱκανὴν εἶναι καὶ τους 
Ν μΝ 3 7ὔ 2 7ὔ 3 Ν Ν 3 [ “ΜᾺ 

6 μηδὲν κακὸν εἰργασμένους ἀπολέσαι. ἐγὼ δε οὐχ ἡγοῦ- 
7 3 5, δ ω λ ο 2 - 

μαι δίκαιον εἶναι οὔτε εἰ τίνες τῇ πόλει πολλῶν ἀγαθῶν 
Υ͂ ΄, 2 Ν ον ’ ἈΝ ν Ἃἀἃ 

αἴτιοι γεγένηνται, ἄλλους τινὰς ὕπερ τούτων τιμὴν ἢ 
7) ,ὔ 9. ε (οὶ 59 Υ Ν Ν 

χάριν κομίσασθαι παρ᾽ ὑμῶν, οὔτ᾽ εἰ τινες πολλὰ κακὰ 
3 ’ 3 ͵] 5 ὔ “δ ᾿ 3 2 7 Ν Ἁ 

εἰργασμένοι εἰσίν, εἰκότως ἂν δὶ ἐκείνους τοὺς μηδὲν 
3 κ᾿ 9 ’ Ν οι ἤ ε Ν Ν 
ἀδικοῦντας ὀνείδους καὶ διαβολῆς τυγχάνειν" ἱκανοί γᾶρ 
ε:ε»ἤ 3 Ν α ῇ ᾿ ’ κ 7 

οἱ ὑπάρχοντες ἐχθροὶ τῇ πόλει καὶ μέγα κέρδος νομί- 
ΩΣ Ἁ 3 7 » “ [4 

ζοντες εἶναι τοὺς ἀδίκως ἐν ταῖς διαβολαῖς καθεστη- 
ἤ 

κοτας. 
᾽ὔ 3.ϑ ὁ ἡ ’ὔ Ἂ , Ὁ Ἂ [ 

, ΠΠειράσομαι δ᾽ ὑμᾶς διδάξαι, οὺς ἡγοῦμαι τῶν πολι- 
Ν ’ . , Ε α δ 7 

- τῶν ππροσήκειν ολιγαρχίας ἐπιθυμεῖν καὶ δημοκρατίας. 
3 ’ὔ Ν ΝΕ “ ’ 2 ν . 2 - 
ἐκ τούτου γὰρ καὶ ὑμεῖς γνώσεσθε, [ κἀγὼ περὶ ἐμαυτοῦ 

Ν 3 ᾽ ὔ 2 7) ς 5“ 3 Γ 
τὴν ἀπολογίαν ποιήσομαι, ἀποφαίνων͵] ὡς οὔτε εξ ὧν 
3 ὃ ,ὔ 5 :Ξ ω 3 ᾿Χ ὔ 7ὔ ᾿δὲ 
ἐν δημοκρατίᾳ οὔτε εἕ ὧν εν ὀλιγαρχίᾳ πεποίηκα, οὐδὲν 

“-" ’ 3 Δ 7ὔ ω ς ᾽; 

μοι προσῆκον κακόνουν εἶναι τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ. 
Ω Ν 3 3 Ἂ Ν φ, 2 7 3 3 8 πρῶτον μεν οὖν ἐνθυμηθῆναι χρὴ ὃτι οὐδείς ἐστιν ἀν" 
4 ’ 5, 3 Ν 5 ’; 

θρωπων φύσει οὔτε ολιγαρχίκος οὔτε δημοκρατικός, ἀλλ᾽ 
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Ψ Δ ςψ ; ᾿ ῃ 7. , θ Ἂ 
ἥτις ἂν ἐκαστῷ πολιτεία συμφερῃ. ταύτην προθυμειται 

θ ’ Ψ 3 --.- ἡ, 3 ς κα 9 ͵) ς 

καθιστάναι" ὥστε οὐκ ἐλάχιστον ἐν ὑμῖν ἐστι μέρος ὡς 
᾽ὔ 3 " “ ,ὔ Ν ᾽ὔ 

πλείστους ἐπιθυμεῖν τῶν παρόντων νυνὶ πραγμάτων. 
Ν, - ω εἴ ε. Δ᾽ 3 “ι 3 ΄-“" ͵ 

καὶ ταῦτα ὅτι οὕτως ἔχει, οὐ χαλεπῶς εἰς τῶν πρότερον 
, ,ὔ ’ , 3. ΚΜ 

γεγενημένων μαθήσεσθε: σκέψασθε γάρ, ὦ ἄνδρες δι- 9 
7 Ἀ 7 9 ’ Ἂ χὰ 

κασταί, τους προστώτας ἀμῴφοτερων τῶν πολιτειῶν, 
[ 7 Ν , 9 ’, Ν Ν 7 

ὁσάκις δὴ μετεβάλλοντο. οὐ Φρύνιχος μεν καὶ ΠΠείσαν- 
ὃ Ἁ ς 3.».ϑ.ὄ0.Ο23 ’ 7 3 ΧΝ . Ν 9 

ρος καὶ οἱ μετ᾽ ἐκείνων δημαγωγοί, ἐπειδὴ πολλὰ εἰς 
ς . 5.ω., 2 Ν Ν ’ ’ὔ ,ὔ 
ὑμᾶς ἐξήμαρτον, τὰς περὶ τούτων δείσαντες τιμωρίας 

Ἀ ᾽7ὔ 3 ) ’ὔ᾽ Ν Ἁ ΝῊ 

τὴν προτέραν ὀλιγαρχίαν κατέστησαν, πολλοὶ δὲ τῶν 
7 ΑἉ “ 3 , ᾿ Εγ 

τετρακοσίων μετὰ τῶν εκ Πειραιῶς συγκατῆλθον, ἐνιοῦ 
δὲ - 3 7, 3 ᾽ 5 Ἁ 50 “ ’ὔ 

ε τῶν ἐκείνους ἐκβαλόντων αὐτοὶ αὖθις τῶν τριάκοντ 
3 ’ὔ’ 5ἃ Ν. “4 »-ὦ 3 ἴω 7 5 ’ 

ἐγένοντο; εἰσὶ δὲ οἰτινες τῶν Βιλευσίναδε ἁπογραψαμε- 
3 ͵ 3. ᾿ς εκ 3 ᾽ Ν 3 ς. κ» 

νων, ἐξελθόντες μεθ᾽ ὑμῶν ἐπολιόρκουν τους μεθ᾽ αὑτῶν. 
ΕΝ Ν Ω "ΓΚ ὃ , Ψ 2 Ν 

οὔκουν χαλεπὸν γνῶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅτι οὐ "περὶ τὸ 
7 5. νΝ ἰς Ν 3 ,ὕ )ὔ 2 Ἃ Ν 

πολιτείας εἰσὶν αὐ πρὸς ἀλλήλους διαφοραί, ἀλλὰ περὶ 
“ ΚΣ ᾧ 7 [ ὔ ς ΄“ 3 Ν 3 ΄ 

τῶν ἰδίᾳ συμῴφεροντων εκαστῷ. υμᾶς οὖν χρὴ εκ τοῦ- 
ὃ , ' Χ 7 . ν 3, 

τῶν δοκιμαΐζειν τους πολίτας, σκοποῦντας μεν ὅπως ἧσαν 
9 Ὁ 7 7 “ Ἀ Φ 

ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πεπολιτευμένοι, ζητοῦντας δὲ ἥτις 
2 ω 2. ἡ " [ά κι ’ ’ 

αὑτοῖς ἐγίγνετο ὠφέλεια τῶν πραγμάτων μεταπεσον- 
.» Ἁ δ ͵ Ν ὔ Ν 2.» 

ΤΩ" οὐτῶ γαρ ων δικαιοτάτην ΤῊΨΡΨ Κρισιν “Περί αὐτῶν 

μ 

Ὁ 3 Α ᾽ [ [ων ἢ Ν 2 “ 

ποιοῖσθε. ἐγὼ τοίνυν ἡγοῦμαι, ὅσοι μὲν ἐν τῇ δημοκρα- τι 
, »κν 3 327 , Δ οι Ψ 5 

τίᾳ ἄτιμοι ἦσαν εὐθύνας δεδωκότες ἢ τῶν Ὄντων ὥπε- 
7 ἉἋ ἴΧΛ, Ν ο ᾽’ 7 

στερημένοι ἢ ἄλλῃ τινι συμφορᾳ τοιαύτῃ κεχρημένοι, 
7 2 ω ς 3 “ ,ὔ 3 ,ὔὕ 

προσήκειν αὐτοῖς ἑτέρας ἐπιθυμεῖν πολιτείας, ἐλπίζον- 
ν - Ἃ 3 ΔΑ ’ δὴ ἊὉ κά 7 

τας τὴν μεταβολὴν ὠφέλειαν τίνα αὑτοῖς ἐσεσθαι" ὅσοι 
Ν Ν ΝᾺ Ν 3 " Ν ᾿] ’ 3 “ Ν Ν 

δὲ τὸν δῆμον πολλὰ κάγαθα εἰργασμενοι εἰσι, κακὸν δὲ 
Ν 4 9 , Ν 2 “Ὁ ’ ’ὔ 

μηδὲν πώποτε, ὀφείλεται δὲ αὐτοῖς χάριν κομίσασθαι 

ϑ 
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3.ϑ ο».ϑ ΄ ων «Δ τςπὸ 7 “ : ͵] 

παρ ὑμῶν μᾶλλον ἢ δοῦναι δίκην τῶν πεπραγμένων, 
3 7 Ν Ν 7 2 4 ’ὔ Δ} 

οὐκ ἄξιον τὰς περὶ τούτων ἀποδέχεσθαι διαβολάς, οὐδ 
«Ἃ 7 ς Ν ΄“ Λ 3 Ν 

ἂν πάντες οἱ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες ολυιγαρχίκους 
3 . ᾽ ΓῚ 3. Ν ῇ ΞΜ ͵ 

τὸ αὐτοὺς φάσκωσιν εἶναι. ἐμοὶ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
δ» ἢ, 5) ὃ 7 Ν 3 9 ᾽ “ 7 3 

οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε δημοσίᾳ συμφορὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ου- 
7 , ». » 5. ΑἹ Φ Ἃ ͵ 

δεμέα πώποτε ἐγένετο, ἀνθ᾽ ἥστινος ἂν προθυμούμενος 
,»"» ,ὔ ω 3 “ ς ’ ϑ ΄ 

τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγῆναν ἐτέρων ἐπεθύμουν 
΄ 4 Ν Ν 7 

πραγμάτων. τετριηράρχηκα μὲν γὰρ πεντάκις, καὶ τε- 

ίκις νεναυμάχηκα, καὶ εἰσφορὰς ἐν τῷ πολέ λλὰ τράκις νεναυμάχηκα, καὶ εἰσφορᾶς ἐν τῷ πολέμῳ πολλὰς 
3 , Ἁ ΓῚ ͵ 3 ᾿ Ἂ 

εὐσενηήνοχα, καὶ τἄλλα δλελειτουργηκα οὐδενὸς χείρον 
ΡΝ ΓΙ Ν Ἂ ᾽ὔ [ο] ΟΝ “ 4 

τ. τῶν πολιτῶν. καίτοι διὰ τοῦτο πλείω τῶν ὑπὸ τῆς πὸ- 
7 3 7 Ψ Ν ᾽; δ,» 

λεως προσταττομένων ἐδαπανώμην, ἐνῶ καὶ βελτίων ὑφ 
ςι » “ Ξ .. Ἁ 7 
ὑμῶν νομιζοίμην, καὶ εἰ ποῦ μοί τις συμφορὰ γένοιτο, 
. 3 , Ὡ 5 ,᾿ 59 ; ς»ἤ|Ἰ 
ἄμεινον ἀγωνιζοίμην. ὧν εν τῇ ολιγαρχίᾳ ἅπαντων 

3 ΄ 2 ἐν Ν ω ,ὔ 3 “ 
ἀπεστερούμην" οὐ γὰρ τοὺς τῷ πλήθει ἀγαθοῦ τινος 

5.ϑ ἡ) 7 ’ 3 ΟΦ. “-“ 5 4,7 

αἰτέους γεγενημένους χάριτος παρ αὐτῶν ἠξίουν τυγ- 
7 3 Ν Ν ἌᾺ Ν ς α 3 [4 “53 

χάνειν, ἀλλὰ τοὺς πλεῖστα κακὰ ὑμᾶς εἰργασμένους εἰς 
Ν δ , ᾿ς ΄, ».εὲ., κε , 

τὰς τιμᾶς καθίστασαν, ὡς ταύτην πάρ ἡμῶν πίστιν 
3 ᾽7ὔ ἃὰ Ἀ [4 3 ᾽ὔ Ν ψο 7 

εἰληφότες. ἃ χρὴ πάντας ἐνθυμουμένους μὴ τοῖς. τού:- 
7 ΄ 3 Ν 3 ο Μ “ Ἁ 

τῶν λόγοις πίστευειν, ἀλλὰ εἰ Τῶν ἐργὼν σποπεῖν ἃ 
φς [4 [4 7 23.ϑ, ΧΝ ’ 3 Κ' 

14 ἑκάστῳ τυγχάνει πεπραγμένα. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες δι- 
7 Ε ἴω ’ὔ 3 7 Ν [4] 

κασταί, οὔτε τῶν τετρακοσίων ἐγενόμην" ἢ τῶν κατηγό- 
. Ν 3 ; 2 ’ 5. 

ρων ὁ βουλόμενος παρελθων ἐλεγξάτω" οὐ τοινυν οὐδ 
2 Ν [4 ͵ ’; δ 7, 3 7 

ἐπειδὴ οἱ τριάκοντα κατέστησαν, οὐδείς με ἀποδείξει 
3 ᾽7 . 32 3 Ν 3 7 2, “ 

οὔτε βουλεύσαντα οὔτε ἀρχὴν οὐδεμίαν ἄρξαντα. καί- 
» νν 349, ἢ ὰ Ν 59 ,ὔ Ἶς,.39. ς. κα 

τοι εἰ μὲν ἐξὸν μοὶ ἄρχειν μὴ ἠβουλόμην, ὑφ υμῶν 
Ν Ν ἢ , 3 ἔ Ν ε ’ 7 

νυνὶ τιμᾶσθαι δίκαιός εἰμι" εἰ δὲ οἱ τότε δυνάμενοι 
Ν 5ς.7 ᾽ “ ᾽ ζω ἉἋ 

μὴ ἠξίουν μοι μεταδιδόναι τῶν πραγματῶν, πῶς ἂν 
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“ ,ὔ 3 

φανερώτερον ἢ οὕτω ψευδομένους ἀποδείξαιμε τοὺς 
’ 

κατηγορους; 
Υ τ Φ᾿,ς δ ,ὕ ν. 2 ἊΝ , 
Ετι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 15 

ὌΝ 3 Χ ΄] 2 : ΄ 393. Ἀ ΝΥ 

τῶν ἐμοὶ πεπραγμένων ἄξιον σκέψασθαι. ἐγὼ γὰρ 
΄“- ΩΝ 3 ἴω ἴω ͵ὔ ΨᾺ , 

τοιοῦτον ἐμαυτὸν ἐν ταῖς τῆς πόλεως συμφοραῖς παρ- 
Ν 9 ἈΝ ᾽; 

ἔσχον ὥστε, εἰ πάντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον ἐμοί, 
᾽ὔ «Ἁ, ς ἊᾺ ἴω κι “ ς 3 5 

μηδένα ἂν ὑμῶν μηδεμιᾷ κεχρῆσθαι συμφορᾷ. ὑπ’ ἐμοῦ 
Ἁ 3 Ἂ 3 ’ὔ 57 2 Ν 3 Ν 7 

γὰρ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ οὗτε ἀπαχθεὶς οὐδεὶς φανήσεται, 
5 . ᾽ - 2 Ν , Μ ΩΝ , 

οὔτε τῶν ἐχθρῶν οὐδεὶς τετιμωρημένος, οὔτε τῶν φίλων 

6 μὲ 
3 ’; ἈΝ Ἂ Ν 32 27 7 ζῚ 

εὖ πεπονθώς. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἄξιον θαυμάζειν" εὖ 
Χ Α  4,σΠ Σ᾽. Γ΄ Ὁ , . ᾿ ΓῚ 2 

μὲν γὰρ ποιεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ χαάλεπον ἣν, ἐξαμαρ- 
7 ἈΝ Ἂ ὔ ο΄, 3 7 5.5. ΡῚ Ν 

τάνειν δὲ τῷ βουλομένῳ ῥᾷάδιον. οὐ τοίνυν οὐδ᾽ εἰς τὸν 
, ζ 7 “ 5.5 ὔ 5. Χ 

κατάλογον ᾿Αθηναίων καταλέξας οὐδένα φανήσομαι, οὐδὲ 
7 , ᾽ ’ 5. , 

δίαιταν καταδιαιτηήσαμενος οὐδενὸς, οὐδὲ πτλουσιώτερος 
2 [δ] ς 4 Ν ΓᾺ [4 9 »Ἅ ΄σ- 

ἐκ τῶν ὑμετέρων γεγονὼς συμφορῶν. καίτοι εἰ τοῖς τῶν 
. ’ [ο 2.ϑ ἡ 3 7 θ ἿΟ5ΙΝ Ν Ν 

γεγενημένων κακῶν αἰτίοις ὀργίξεσθε, εἰκὸς καὶ τοὺς μη- 

μέ 

Ἀ [ς 7 7 64,5» φ Ἂ 

δὲν ἡμαρτηκότας βελτίους ὑφ ὑμῶν νομίζεσθαι. καὶ τῇ 
Ἀ 7 Ἂ δ ’ὔ 7 [Ἵ ἴω δὰ 

μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, μεγίστην ἡγοῦμαι περὶ 
3 “- Ὁ ,7] 7 4 ὰ 

ἐμαυτοῦ τῇ δημοκρατίᾳ πίστιν δεδωκέναι. ὅστις γὰρ 
7 5. Χ 3.ω,.,3 Ν - ὔ 3 

τότε οὐδὲν ἐξήμαρτον οὕτω πολλῆς δεδομένης ἐξουσίας, 
3 α , , Ν 3 
ἢ που νῦν σφοδρα προθυμηθήσομαι χρηστὸς εἶναι, εὖ 

. Ν ᾿ ἐν 3 Ν Ἂ ΄, , ᾽ Α 
εἰδὼς ὅτι, ἐὰν αδικῶ, παραχρῆμα δώσω δίκην. ἀλλὰ 

Ν ΄ Ν . ’ 5» Φ 2 9 

γὰρ τοιαύτην διὰ τέλους γνώμην ἔχω, ὥστε εν ὀλιγαρ- 
᾽ Ν . Σ ἊΝ Ν 3 , 3 ’, Ν 
χίᾳ μὲν μὴ ἐπιθυμεῖν τῶν ἀλλοτρίων, ἐν δημοκρατίᾳ δὲ 

Ν, 49 7 9 ς κα 39 ͵ 

τὰ ὄντα προθύμως εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκειν. 
΄- ,ὔ '' 7 7 3 Ν , [4 

᾿Ηγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἂν δικαίως ὑμᾶς τ8 
“ Ν 3 “ν΄ 59 ’ Ν “ , 

μισεῖν τοὺς ἐν τῇ ολιγαρχίῳᾳ μηδὲν πεπονθότας κακὸν; 

ἐξὸν ὀργίζεσθαι τοῖς εἰς τὸ πλῆθος ἐξημαρτηκόσιν, οὐδὲ 
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Ν Ν 7 3 Ν 7] 9 Ν Ἁ ἈΠ ὼ 9 τους μὴ φυγόντας ἐχθροὺς νομίζειν, ἀλλὰ τοὺς ὑμᾶς ἐκ- 
: “4 2. Ν ,ὔ Ἁ ἐς - ΠῚ 

βάλοντας, οὐδὲ τοὺς προθυμουμένους τὰ εαυτῶν σῶσαι, 
9 Α . Ν Ν 5 9 ,ὔ ὅν ἃ δι 
ἀλλὰ τοὺς τὰ τῶν ἄλλων ἀφῃρημένους, οὐδὲ δὲ τῆς 

͵ 35.»ϑ κα ; “ .ὔ ἢ 

σφετέρας αὐτῶν σωτηρίας ἕνεκα ἐμεῖναν ἐν τῷ ἄστει, 
3 9 “ ς 3 ’ 7] , 

αλλ οἵτινες ἑτέρους ἀπολέσαν βουλόμενον μετέσχον 
Ν , 9 ὮΣ 5 θ “-- Α 5. δ 

τῶν πραγμάτων. εἰ δὲ οἰεσθε χρῆναϊ, οὺς ἐκεῖνοι 
Λ Ε] ς Ἂ 3 ’ 3 Α » 

παρέλιπον ἀδικοῦντες, ὑμεῖς ἀπολέσαι, οὐδεὶς τῶν πτολι- 
Ἂ [ ’ 

τῶν ὑπολειφθήσεται. 
ἮΝ Ν Ν Ν,, 9 ἰο 3 3 ’ Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ εκ τῶνδε, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

7 Ν 3 , θ [72 4 Δ ἤ ὃ ᾽ὔ 

πάντες γὰρ ἐπίστασθε ὅτι ἐν τῇ προτέρῳ δημοκρατίᾳ 
ζω Ν “ Λ ; Ν Ὡ- Ν ’ 

τῶν τῶ τῆς πόλεως πραττόντων πολλοὶ μὲν τὰ δημοσία 
“ὔ “ἤ 5.ϑ23.ν “ ς μ 3 , ς Ν 
ἔκλεπτον, ἐνιοὶ δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὑμετέροίς ἐδωροδόκουν, οἱ δὲ 

“ Ν ᾽ὔ 39.,,,7 Ἁ 3 

συκοφαντοῦντες τους συμμάχους αφίστασαν. καὶ εἰ 
Ν ἐ 7 ΄ ’ 3 ἴω “7 

μὲν οἱ τριάκοντα τούτους μόνους ετιμωροῦντο, ἄνδρας 
᾿] Ἀ Ν [ὠ Ὁ“ “Ἃ 2 ἈΝ ς “ ω “ Ὡ ον 

ἀγαθοὺς καὶ ὑμεῖς ἂν αὐτοὺς ἡγεῖσθε" νῦν δε, ὅτι ὑπερ 
2 4 4 “ ὯΝ -᾿ ΩΝ ἴω 

τῶν εκείνοις ἡμαρτημένων τὸ πλῆθος κακῶς ποιεῖν 
5.7 . 9 - ς ΄ ὃ Ν 4 Ν ω 
ἠξίουν, ἠγανακτεῖτε, ἡγούμενοι δεινὸν εἶναι τὰ [τῶν] 
“.. 7 3 ͵ 7 Ν , ὔ θ " 2 
ὀλίγων ἀδικήματα πάσῃ τῇ πόλει γίγνεσθαι κοινά. οὐ 

7] 27 ζω. ’, Φ 3 7 ς ἴω 3 

τοίνυν ἄξιον χρῆσθαι τούτοις, οἷς ἐκείνους εωρῶτε εξα- 
7 2. λ ἃ 7 ΒΩ 9 ! ᾽ὔ 

μαρτάνοντας, οὐδὲ ἃ πάσχοντες ἄδικα ενομίζετε ππάσχειν, 
Ψ ς ἡ “ ͵΄.,: ἰ ω θ 3 Ν Ν ΟΣΙΝ 

ὅταν ἑτέρους ποιῆτε, δίκαια ἡγεῖσθαι, ἀλλα τὴν αὑτὴν 
7 Ν 2.»ϑ ἡ 7 5 Ὁ ΄ 

κατελθόντες περὶ αὐτῶν γνώμην ἔχετε, ἥνπερ φεύγοντες 
“ “ Υ" 9 ͵΄ Ν Ν [ἐ 4 

[περὶ ὑμῶν αὐτῶν Ἶ εἴχετε" ἐκ τούτων γὰρ καὶ ὁμόνοιαν 
7 ᾽’ ΝΕ , “ ᾽ὔ Ν [ἴω 

πλείστην ποιήσετε, καὶ ἡ πτολιίς εσται μεγίστη, Καὶ τοῖς 
3 ,, 2 , Ἂ ἐχθροῖς ἀνιαρότατα ψηφιεῖσθε. 

3 Ἄ Ν ,», 9. Κ ͵ ᾿ 5. Ν 
Ἐνθυμηθῆναι δὲ χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ τῶν ἐπὶ 

. ΩΣ “ Ν “ 3 αι ς 

τῶν τριάκοντα γεγενημένων, ἑνα τὰ τῶν ἐχθρῶν ἀμαρ- 
κ΄ ᾽ὔ Ἀ Ἂ δ ,ὔ Σ᾽.“ 

τήματα ἄμεινον ὑμᾶς “ποιησῃ ππερύ τῶν ὑμέτερων αὐτῶν 
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΄ Ψ Ν δ ᾽ ΄  ΌΣ κ᾿, Ν 
βουλεύσασθαι. ὅτε μὲν γὰρ ἀκούοιτε τοὺς ἐν ἄστει τὴν 
ΣΝ ’ Φ᾽ Ν 2 7 Υ κ᾿ 7 

αὐτὴν γνώμην ἔχειν, μικρὰς ἐλπίδας εἰχετε τῆς καθό- 
, Ν ς ’ ἰν 7] 7 Ν 

δου, ἡγούμενοι τὴν ἡμετέραν ομονοίαν μεγίστον κακὸν 
4 “ ς 7 Ὁ 9 Ν ᾿) 2 ΄ Ν 

εἶναι τῇ ὑμετέρᾳ φυγῇ" ἐπειδὴ ὃ επυνθανεσθε τοὺς 
᾿ 7 ,ὕ Χ “ δ ᾿ 

μὲν τρισχιλίους στασιάζοντας. τους ἄλλους δὲ πολίτας 
2 “ 3 ,“ Κ᾿ ν Ν 7, Ν 
ἐκκεκηρυγμένους ἐκ τοῦ ἄστεος, τοὺς δὲ τριώκοντα μὴ 

Ν 5. Ν ’ 4 , ΟΜ Ν ς νΝ 
τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχοντας, πλείους δε οντας τοὺς ὑπέρ 
ς α' ,- ΕῚ Ν ς κα Ἂ᾿ ,». » Ν 
ὑμῶν δεδιότας ἢ τοὺς ὕμιν πολεμοῦντας, τοτ᾽ ἤδη καὶ 

’ὔ ᾿ “ Ν Ν “ 9 Ἂ 7 

κατιέναι προσεδοκᾶτε καὶ παρὰ τῶν ἐχθρῶν λήψεσθαι 
7 ΠῚ ἐν Ὁ “" », «; 3 7] 

δίκην. ταῦτα γᾶρ τοῖς θεοῖς εὔχεσθε, ἅπερ εκείνους 
φζ ΜᾺ “ [ἡ ’ Ἁ Ν “Ὁ ΄ 

ἑωρᾶτε ποιοῦντας, ἡγούμενοι διὰ τὴν τῶν τριώκοντα 
͵ [α 7’ δ Ν Ν ἴω 

πονηρίαν πολὺ μᾶλλον σωθήσεσθαι ἢ διὰ τὴν τῶν φευ- 
7 ᾽ὔ ’ Ν ἤ 3. ΚΥΥ 

γόντων δύναμιν κατίεναι. χρὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικα- 
“ Ἂ 7 Ὡ , [4 

σταί, τοῖς πρότερον γεγενημένοις παραδείγμασι χρωμε- 
’΄ δ “ ᾽ δ᾽ 4 Ν ΄ 

νους βουλεύεσθαι περὶ τῶν μελλόντων ἐσεσθαι, καὶ τοὺ- 
ζ “ ὔ Ο ς ω ς΄ -ο 

τους ἡγείσθαι δημοτικωτάτους, οἵτινες ὁμονοειν ὑμᾶς 
,ὔ οὶ Ψ Ν “ ᾽ὔ 3 ᾽ 

βουλόμενοι τοῖς ὅρκοις καὶ ταῖς συνθήκαις ἐμμενοῦυσι, 
7 Ν “ 7 ’ ς 7 3 

νομίζοντες καὶ τῆς πόλεως ταύτην ἱκανωτατὴν εἶναι σω- 
,7 Ἁ ἴω 9 ΄ ᾽ 7 5. Ν Ν 

τηρίαν καὶ τῶν ἐχθρῶν μεγίστην τιμωρίαν" οὐδὲν γὰρ 
Ἃ μή 3 ω ’ ΄ δἋ 7 | ἈΝ 
ἂν εἴη αὑτοῖς χαλεπώτερον τούτων, ἢ πυνθάνεσθαι μεν 
ς "ἡ 7 Ἂ ᾽ὔ 2 , Ν « 
ἡμᾶς μετέχοντας τῶν πραγμάτων, αἰσθάνεσθαι δὲ οὕτως 

͵ ᾿ 7 Φ Ν 9 ,ὔ 
διακειμένους τοὺς πολίτας ὥσπερ μηδενὸς ἐγκλήματος 

Ν 3 7ὔ ; ον Ν 3 ’ χὰ δ᾽ 4 

πρὸς ἀλλήλους γεγενημένου. χρὴ δε εἰδεναι, ὦ ἄνδρες 
’ ἤ [4 7  Ὰ 7 Ὰ ς ὔ; 

δικασταί, ὅτι οἱ φεύγοντες τῶν ἄλλων πολιτῶν ὡς πλεί- 
Ν “ Ν -“ έ 3 

στους καὶ διαβεβλῆσθαι καὶ ἠτιμῶσθαι βούλονται. ελ- 
7 Χ δι25 δ᾽ ἡ 9 ’ ε ω 5» 

πίζοντες τοὺς ὑφ ὑμῶν ἀδικουμένους ἐεαυτοῖς ἔσεσθαι 
ὔ ν Ν ’ ᾽ ΝΥ 7. 5. ἃ 

συμμάχους, τοὺς δὲ συκοφάντας εὐδοκιμεῖν δέξαιντ᾽ ἂν 
3 ἐ Ρ» Ν ᾽ 7 9 ΄ ,ὔ Ν ἃ 

παρ ὕμιν καὶ μεγα δυνασθαι ἐν τῇ πόλει" τὴν γὰρ 
, ,ὔ ς κα ς α ᾿ , 

ΤΟΌΎΤΟΩΝΨ “Τονηριαν εαῦτΤωνΨ ὨΎΟυνταιΙ σωτήριαν. 
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25 

26 

27 

“28 

“᾿ Ν Ἂ ΝΑ “Ὁ Ν Ν 7 

ἄξιον δε μνησθῆναι καὶ τῶν μετὰ τους τετρακοσίους 
3 Ν ἡ 7 δ » Φ 

πραγμάτων" εὖ γὰρ εἴσεσθε ὅτι, ἃ μὲν οὗτοι συμβου- 
ἤ ᾽ 7 ςι .Ἂ»Ἄ 3 7 ᾺἋ δ᾽ 3 Ν 

λευουσιν, οὐδεπώποτε ὑμῖν ελυσιτελησεν, ἃ ὁ ἔγω παρ- 
“ δ ’ ΣΝ “ 7 . 7 5“ 

αἰνῶ, ἀμφοτεραις ἀεὶ ταῖς πολιτείαις συμῴερει. ἔστε 
ν 2 ᾽ Ν ᾿ Ν 3 ; 5. 7 δ 

γὰρ ᾿Επιγένην καὶ Δημοφάνην καὶ Κλεισθένην ἰδίᾳ μεν 
͵ Ν ᾿ " δι , Ν 

καρπωσαμένους τὰς τῆς πόλεως συμφοράς, δημοσίᾳ δὲ 
᾿ , α ». "5 δ Ν “ἷ 
ὄντας μεγίστων κακῶν αἰτίους. ενίων μὲν γὰρ ἔπεῖίσαν 

ΝΜ 5. ἡ , , ἜΝ Μ 
ὑμᾶς ἀκρίτων θάνατον καταψηφίσασθαι, πολλῶν δὲ 

59.. 7 . . Ν ΟΣ " 5.»ΝΣ ,ὔ κν 9 
ἀδίκως δημεῦσαι τὰς οὐσίας, τους δ᾽ ἐξέλασαι καὶ ἀτι- 

“Ἂ Ἂ [4] [4 Ν κὺ “4 Ἃ Ἀ 

μῶσαι τῶν πολιτῶν" τοιοῦτοι γὰρ ἦσαν ὥστε τους μεν 
ς ὔ 3 ’΄ ’ 3 μ Ν Ν 

ἡμαρτηκότας ἀργύριον λαμβάνοντες ἀφιέναι, τοὺς δὲ 
Ν 4 ᾽ 3 [ς “ 2 3 7 ν 3 

μηδὲν ἠδικηκοτας εἰς ὑμᾶς εἰσιόντες ἀπολλύναι. καὶ οὐ 
7 9 ’ Ψ Ν Ν μ ν᾿ ͵ Ν 

πρότερον ἐπαύσαντο, ἕως τὴν μεν πολιν εἰς στάσεις καὶ 
ΙΝ 7) Ρ Ν 7 - 9 Ν δ᾽ 3 ’ 

τὰς μεγίστας. συμφορὰς κατεστησαν, αὐτοὶ ὃ εκ πενή- 
΄ 95. ε κ. Ν « μ ῳ 

τῶν πλούσιοι ἐγένοντο. ὑμεῖς δὲ οὕτως διετέθητε ὥστε 
Ν ν , , Χ 2.» 2. " 3 , 

τοὺς μὲν φεύγοντας κατεδεξασθε, τοὺς δ᾽ ἀτίμους επιτί- 
9 7 ω ΙΝ ἈΝ Φ 5᾽ 

μους ἐποιήσατε, τοῖς δ᾽ ἀλλοῖς περὶ ὁμονοίας ὅρκους ὠμ- 
Ν ἊΣ ἮΝ Ἃ Ν 2 Α ὃ " 

νυτε" τελευτῶντες δὲ ἥδιον ἂν τοὺς ἐν τῇ δημοκρατίᾳ 
ζ΄᾿ε Ψ ’ «ἡ Ἁ 3, »] φ᾿ 

συκοφαντοῦντας ἐτιμωρήσασθε ἢ τοὺς ἄρξαντας εν τῇ 
3 7] Ν ᾿ 7ὔ 3. ΚΜ ,ὔ “ Ν 

ὀλιγαρχίᾳ. καὶ εἰκότως, ὦ ἄνδρες δικασταί" πᾶσι γὰρ 
ΒΩ 4 3 Ψ ὃ Ἁ Χ Ν Ἰδέ ᾽ὔ 
ἤδη φανερὸν ἐστιν ὃτι διὰ τους μὲν ἀδίκως πολιτενομε- 

3 ω ὃ Χ ᾽ὔ δ [4 ’ὔ ὃ Ν δὲ ΝΞ: 
νους ἐν τῇ ολιγαρχίᾳ δημοκρατία γίγνεται, διὰ ὃε τους ἐν 

“" ὃ ᾽ὔ τῶν ἈΝ ΄ δὲ ᾿ . τῇ δημοκρατίᾳ συκοφαντοῦντας ὀλιγαρχία δίς κατεστη 
ἢ 5 3 7ὔ ᾽ὔ “' ’ 

ὥστε οὐκ ἄξιον τούτοις πολλάκις χρῆσθαι συμβούλοις. 
Γ 5. { ἢ ᾽ὔ γ , Ν 

οἷς οὐδὲ ἅπαξ ελυσιτέλησε πειθομένοις. σκέψασθαι δὲ 
Ν ᾧ Ἀ “" 9 εὶ ’ ᾽ 4 

χρὴ ὅτι καὶ τῶν εκ Πειραιῶς οἱ μεγίστην δόξαν ἔχοντες 
ΝΝ Λ ᾽ὔ ἈΝ Ἂ ς »-» 4 Ν 

καὶ μάλιστα κεκινδυνευκότες καὶ πλειστα ὑμᾶς ἄγαθα 

εἰργασμένοι πολλάκις ἤδη τῷ ὑμετέρῳ πλήθει ᾿διεκελεύ- 
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“ 7ὔ Ν ἴω] ὔ 3 7 ζ ’ 

σαντο τοῖς ὅρκοις καὶ ταῖς συνθήκαις ἐμμένειν, ηγοῦμε- 
’ 7 3 7 “ Ἀ Ν 

νοῦ ταύτην δημοκρατίας εἶναι φυλακὴν" τοῖς μὲν γαρ 
ω , ΕΝ 7 

ἐξ ἄστεος ὕπερ τῶν παρεληλυθότων ἀδείαν ποιήσειν, 
κ“" ο ΙΑ ο ᾽ὔ Ν 

τοῖς δ᾽ ἐκ Πειραιῶς οὕτω πλείστον χρόνον τὴν πολυ- 
,ὔ ἋἋ » ὨΩ ς “ ΝΌ ὃ , τείαν ἂν παραμεῖναι. οἷς ὑμεῖς πολυ ἂν δικαίοτερον 

’ Ἃ ’ ὰ ’ Ν ὃ ..αἮ » 5». 7 
πιστεύοιτε ἢ τούτοις, οἱ φεύγοντες μὲν δι εἐτέρους ἐσὼω- 

᾽ Ἀ »“ 3 ζω [᾿ “ 

θησαν, κατέλθοντες δε συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦσιν. ηγοῦ- 
) 5. Κ 7 Ν Νν Ν 5 Ν 7 

μαι δε, ὦ ἄνδρες δμτασταί, τους μεν τὴν αὑτὴν γνωμην 
37 9 Ν ΜᾺ ᾿ 5 ᾽ Ἁ 

ἔχοντας ἐμοὶ τῶν εν ἄστει μειναντὼν φανερους γεγε- 
“ θ Νν 2 ὃ ὔ Ν᾽ ἦΧ ’ὔ ς »..΄ἷἤὕ , 

νῆσθαι καὶ ἐν δημοκρατίᾳ καὶ εν ὀλιγαρχίᾳ, οποιοὶ τινες 
3 ω ᾽ὔ : 53. ΚΝ 7 Ψ Ἃ 3 7ὔ 

εἰσι πολίται" τούτων ὃ ἀξιον θαυμάζειν, ὃ τι ἂν εἐποίη- 
3 3 Α 3 “ ’ ᾽’ θ ὰ Ἂ 

σαν. εἰ τις αὕτους εἰασε τῶν τριάκοντα γεένεσθαι, οἱ νὺν 
’ 5 5... Σ ,ὔ 7 Ἁ ) 

δημοκρατίας οὔσης ταῦτα ἐκείνοις πράττουσι, καὶ τάχεως 
Χ 3 ’ὔ’ 7 4 Α Χ ε ἈΝ 

μεν εκ ππενητῶν πλούσιον γεγενηντῶι, πολλᾶς δὲ ἄρχας 
ΕΝ ᾽ ΝΥ 357 7 2 2.»ϑ 2,» ν Ν ς 
ἄρχοντες οὐδεμιᾶς εὐθύνην διδόασιν, αλλ ἀντί μὲν ὁμο- 

,ὔ ς 7 Ν 9 ’ , 3 ἈΝ Ν 3 ’ 

νοίας ὑποψίαν προς ἀλλήλους πεποιήκασιν, ἀντι δε εἰρή- 
, ͵ Ν Ἷ ; Ν Μ ΄Ὰ 

νῆς πόλεμον κατηγγέλκασι, διὰ τούτους δὲ ἄπιστοι τοῖς 
“ ὔ Ν ’ Ὁ νι. 
Ἐλλησι γεγενήμεθα. καὶ τοσούτων κακῶν καὶ ἕτερων 

Ν “ ὕ . 5. Χ 7 Ν 7 
πολλῶν ὄντες αἰτίοι, καὶ οὐδὲν διαῴφεροντες τῶν τρία- 

Ν Φ 3 »“ ἣν 3 “ 3 3 ’ 
κοντὰ πλὴν ὅτι ἐκείνοι μεν ὀλιγαρχίας οὔσης ἐπεθυμουν 
κὰ Ὁ ϑ Ν 7  Ὰ 5. «κα Ὁ 
ὥνπερ οὕτοι, οὗτοι δὲ δημοκρατίας τῶν αὐτῶν ὠνπερ 

ἐκεῖνοι, ὅμως οἴονται “χρὴ ὕ δᾳδίως ὃν ἂν βού . ὕμως οἰονταν χρῆναι οὕτω ῥᾳδίως ὃν ἂν βου 
“Ὁ Ἂ Ω ἴω Ν Ε2 9 ᾽ 

λωνται κακῶς ποιεῖν, ὥσπερ τῶν μὲν ἄλλων ἀδικοὺν- 
“ δὲ 5, ὃ ᾿ 3 Ν ’ Ν ’ὔ 

των, ἄριστοι ὃς ἀνδρες αὑτοὶ γεγενημένοι. καὶ τούτων 
Ν 3 δ᾽ 7 δ [4] τ Ρ7 Ν 

μεν οὐκ ἄξιον θαυμάζειν, ὑμῶν δέ, ὅτε οἰεσθε μὲν δημο- 
, Ω 4 Χμ Ν Ὁ ’ Ν κρατίαν εἶναι, γίγνεται δὲ ὃ τι ἂν οὕτοι βούλωνται, καὶ 

δί ὔ 3 ς Ν « » “ 3 - 
ἰκὴν διδόασιν οὐχ οὐ τὸ ὑμέτερον πλῆθος ἀδικοῦντες, 

3 ’ 2. .α ’ 5. ἃ 
ἀλλ᾽ οἱ τὰ σφετερα αὑτῶν μὴ διδόντες. καὶ δεέξαιντ᾽ ἂν 
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κ 3 Ν ͵ Ν λ 9 ἡ» ͵ 
μικρὰν εἶναι τὴν πόλιν μᾶνλον ἢ δι ἄλλους μεγαλὴν 

Ν 3 7 ζ 7 ““ ἈΝ ἈΝ Ν 9 - 

33 καὶ ἐλευθέραν, ἡγούμενοι νῦν μὲν διὰ τους εκ Πειραιῶς 
ἤ ξ ἮΝ δω“ “ Ω δ ᾽ . 

[ κινδύνους ] αὐτοῖς ἐξεῖναι ποιεῖν ὁ τι ἂν βούλωνται, ἐὰν 
ΝΜ “ ςι δ 9 Φ ἢ 7 ᾽ 7 

δ΄ ὕστερον ὑμῖν δι ἑτέρους σωτηρία γένηται, τούτους 
Ν Ρ ’ὔ 3 7 Ν "» ᾽ 7 

μὲν ἐπιλύσεσθαι. ἐκείνους δὲ μεῖζον δυνησεσθαι" ὥστε 
“ὅ., 2. Ν ,ὔ 2 ’ 3 3.ἢ» 3 “ 

τοῦτ᾽ αὐτὸ δείσαντες ἐμποδὼν εἰσιν, ἐὧν τι δι ἄλλων 
93 Ν ε » 7 ω Χ 3 9 Ν - 

34 ἄγαθὸν ὑμῖν φαίνηται. τοῦτο μὲν οὖν οὐ χαλεπὸν τῷ 
; Α 3 , δ ἢ 9 α 

βουλομένῳ κατανοῆσαι" αὐτοί τε ψὰρ οὐκ ἐπιθυμοῦσι 
, δι. 2. Ἶ Ν α 3 

λανθάνειν, ἀλλ' αἰσχύνονται μὴ δοκοῦντες εἶναι πονηροί, 
ἐ κ᾿ Ν Ν Ν 93 ΝΣ ΣΩ Ν ) ςἐε χ 3 ᾽ 

ὑμεῖς δε τὰ μὲν αὐτοὶ ὁρᾶτε τὰ δ᾽ ἑτέρων πολλῶν ἀκού- 
ς κ᾿ ), 5. Κ»Κ ’ὔ ᾽ Ν [ 7 9 

ετε. ἡμεῖς δε, ὦ ἄνδρες δικασταί, δίκαιον μὲν ἡγούμεθ 
ΓῚ Ν ’ ς »α Ν 7 “ 7 

εἶναι πρὸς πάντας ὑμᾶς τοὺς πολίτας ταῖς συνθήκαις 
ιν “Ἵ ῳὔ 3 ͵ὔ Αἵ δ {4 Ν ἊΣ Ν 

35 Καὶ τοῖς ὁρκοίς ἐμμένειν, ὁμως δε, ὁταν μὲν ἰδωμεν τοὺς 
ζω α .ϑΜ.ἡἢ 7 ,ὔ [ο ’ Ν ς κ« 

τῶν κακῶν αἰτίους δίκην διδόντας, τῶν τότε περὶ ὑμᾶς 
4 ’ 4 4 Ω͂ Ν 

γεγενημένων μεμνημένοι συγγνώμην ἔχομεν, ὅταν δὲ 
Ν ᾽ὔ ἈΝ Ν , », 9 Ξ᾿ ΨᾺ ΠῚ 

φανεροὶ γένησθε τοὺς μηδὲν αἰτίους εξ σου τοὺς ἀδι- 
- ᾽ὔ ζω 3. δ ᾽ὔ ΄, ς΄ -.-« 93 {7 

κοῦσι τιμωρούμενοι, τῇ αὐτῇ ψήφῳ πάντας ἡμᾶς εἰς ὑπο- 

[ψίαν καταστήσετε.... .] 
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γΠ. 

ΑΡΕΟΠΑΓΊΤΙΚΟΣ. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ͂ ΑΠΟΛΟΤΊΑ. 

4 Ψ ᾽ὔ 3.»ϑΝ 3ω.,. α ΠῚ 
ἸΠΡΟΤΕΡΟΝ μὲν, ὦ βουλὴ, ἐνόμιζον ἐξεῖναι τῷ 

β λ , ε ἢ 5 , δέ 3 ,ὔ , 
βουλομένῳ, ἡσυχίαν ἄγοντι, μήτε δίκας ἔχειν μὴτε πτρά- 

ἱ Ν᾽ 9 : ’ 2.» ' ιν 
γματα" νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτοις αἰτίαις καὶ πονη- 

᾿ , , ", »,.͵ νγ΄ Χ.Ψᾳ.ΕΝ 
'“ροῖς συκοφάνταις περιπέπτωκα, ὥστ εἰ πῶς οἷον ΤΕ, 

πε Ξ Ν ν κ ; Ψ : , ἼΠ κς 
δοκεῖ μοι δεῖν καὶ τοὺς μὴ γεγονότας ἤδη δεδιέναι περὶ 

κ᾿ ’ “ « ἐγ 4 2 Φ 7 

τῶν μελλοντῶν ἐσεσθαι" δια γάρ τους τοιουτοὺς οἱ κὶν- 
Ν ’ὔ Ν ἴω Ν 3 ΄Ὰ ᾿ “Ὁ 

δυνοι κοινοὶ γίγνονται καὶ τοῖς μηδὲν αδικοῦσι καὶ τοῖς 
ν ε | ’ Ψ 9 Ὁ .:»»» ͵ 

πολλὰ ἡμαρτηκόσιν. οὕτω δ᾽ ἄπορος ὁ ἀγὼν μοι καθέ- 3 
Φ 3 ’ μΝ Ν ΄-“ 3 ᾽ 3 Κδᾷ 

στηκεν, ὥστε ἀπεγράφην τὸ μὲν πρῶτον ἐλαίαν εἰ τῆς 
»"Ρ 2 ,ὔ Ἁ Ν ἃ 9 ,ὔ Ἀ Ἁ 

γῆς αφανίζειν, καὶ πρὸς τοὺς ἐωνημένους τοὺς καρπους 
΄“- ΩΝ ᾽ ’ 3 Ν 95 5 ΄ 

τῶν μοριῶν πυνθανόμενοι προσήεσαν" ἐπειδὴ ὃ ἐκ τού- 
δὰ ὔ 3 ΄ ’ 5. Ν [ῳ Ὄ" 3 7) - 

του τοῦ τρόπου ἀδικοῦντα με οὐδὲν εὑρεῖν ἐδυνήθησαν, 
“ ,ὔ 5 , ς Ὡ Ω Ἁ Ν 

νυνὶ μὲ σηκὸν φασιν αφανίζειν, ἡγούμενον εμοὺ μεν 
΄ Ν ς 7 3 , 3 3 ͵ ς « 

ταύτην τὴν αἰτίαν ἀπορωτάτην εἶναν ἀπελέγξαι, αὑτοῖς 
Ν 2.ω, Ὰ ἤ Ν ,, ᾽ Ν Ὁ 

δὲ εξειναι μᾶλλον ὃ τι ἂν βούλωνται λέγειν. καὶ δεῖ 3 
Ν, ΜΖ Φ 3 Ν 2 ᾿ » 

με, περὶ ὧν οὗτος ἐπιβεβουλευκὼς ἥκει, ἅμ᾽ ὑμῖν τοῖς 
’ὔ Ν - 7 3 ὌΝ 

διαγνωσομένοις περὶ τοῦ πράγματος ἀκούσαντα καὶ περὶ 
Ἂ'ᾷὰ , ᾿ Α »ΝὮὌΝ δων 

τῆς πατρίδος καὶ περὶ τῆς οὐσίας ἀγωνίσασθαι. ὅμως 
Ν 7 3 3 - δ -« ᾽ μν ἃ Ν 

δὲ πειράσομαι εξ ἀρχῆς ὑμᾶς διδάξαι. Ἣν μὲν γὰρ 4 
“ Π ΄ ὃ Ν 7 ὃ , Ν “ 3 ) 

τουτο ἰϊεισανὸρου τὸ χωρίον, δημευθέντων δὲ τῶν εκεί- 

νου ᾿Απολλόδωρος ὁ Μεγαρεὺς δωρεὰν παρὰ τοῦ δήμου 
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Ἁ ον ν ΕΣ ’ 2 “ ὃ. 7 Ἀ Α 

λαβὼν τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἐγεωργεί, ὀλίγῳ δὲ προ 
ζω 7 9 ΧΙ 3 2 ο᾽ ’᾽ 3 7 

τῶν τριάκοντα Αἀντικλῆς παρ αὐτοῦ πριάμενος εξεμί- 
ΣΙΝ Ν 9.» ᾿ 7] 3. ὦ 5" 3 “" 

σθωσεν" ἐγὼ δὲ παρ Αντικλέους εἰρηνῆης οὔσης ὠνοῦ- 
ἐς “" ,ὔ κ ᾽’ 3. Ν δ 4 3 ω 

5 μαι. ἡγοῦμαι τοίνυν, ὦ βουλή, ἐμὸν εργον ἀποδεῖξαι 
ς 3 ν Ν ’ὔ ) ’ “1 2 , » ᾿ 
ὡς, ἐπειδὴ τὸ χωρίον ἐκτησάμην, οὔτ᾽ ἐλαία οὔτε σηκὸς 
2 κα 9 ϑ ζω] 7 Ἁ Ὁ δ ᾽ὔ ’ 

ἐνὴν ἐν αὑτῷ. νομίζω γαρ τοῦ μὲν προτέρου χρόνου, 
5. Σ 3 ,ὔ 95. αὶ ,ὔ 2 Ἃ ’ “" 

οὐδ᾽ εἰ πάλαι ἐνῆσαν μορίαι, οὐκ ἂν δικαίως ξημιοῦ- 
9" 4 Ν 9 ς κα Ε] ᾿ ᾽ὔ χει 

σθαι" εἰ γὰρ μὴ δὲ ἡμᾶς εἰσιν ἠφανίσμέναι, οὐδὲν προσ- 
᾽ Ν [ο 3 ͵7 ἰ ’; ς 3 “ 

ἤκει περ τῶν ἀλλοτρίων ἀμαρτηματῶν ὡς ἀδικοῦντας 
’ ὔ Ν 3 ,ὔ Ψ ι Λ ἣν 

6 κινδυνεύειν. πάντες γὰρ ἐπίστασθε ὅτι ὁ πόλεμος καὶ 
“ “ Υ̓͂ “ ΄ Ν Ἁ 

ἄλλων πολλων αὐτιος κακὼν γεγενηται, καὶ τὰ μὲν 
͵ δ 7 9 ,ὔ Ἁ 9 3 Ἃ ςδκἍ 

πόρρω ὑπὸ Δακεδαιμονίων ἐτέμνετο, τὰ δ΄ ἐγγὺς ὑπὸ 
διὰ ΔΛ 7 Ψ ΦᾺ ΓΝ 7ὔ [ει Ν σ΄ 

τῶν φίλων διηρπάζετο" ὥστε πῶς ἂν δικαίως ὑπὲρ τῶν 
ΡῚ ὔ ’ “ 3 Ν ΟΝ ᾽ὔ 

τῇ πόλει γεγενημένων συμφορῶν ἐγὼ νυνὶ δίκην δι- 
7 ΚΜ Ἀ Ἄ Ν ,ὔ 3 “ ͵ 

δοίην; ἄλλως τε καὶ τοῦτο τὸ χωρίον ἐν Τῷ πολεμῳ 
ἈΝ 9“᾿ Φ [4] “Ὁ 7 δ᾽ 3 Ν, 

7 δημευθὲν ἄπρακτον ἢν πλεῖν ἢ τρία ἔτη. οὐ θαυμαστὸν 
9 9 7) Ν 7 59, 3 “Ὁ 2Ν ν ς 7 4 

δ᾽ εἰ τότε τὰς μορίας ἐξέκοπτον, ἐν ᾧ οὐδὲ τὰ ἡμέτερ 
2. κ ’ , 2. ἡ ΠῚ 

αὐτῶν φυλάττειν ἠδυνάμεθα. ἐπίστασθε δε, ὦ βουλή, 
: Λ Ἂ ΄ 5 “" Ἁ 3 3 

ὅσῳ μάλιστα τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθε, πολλὰ ἐν εἐκεί- 
“ 7 ὃ 7 5᾽ ἰδέ Ν 4 δὰ ,ὔ Ὁ 

νῷ τῷ χρόνῳ δασεᾶ οντα ἰδίαις καὶ μορίαις ἐλαίαις, ὧν 
α Ἁ ΝΣ ,ὔ ν Ἔ “- Ν , Ν 

νῦν τὰ πολλᾷ ἐκκέκοπται καὶ ἢ γῆ ψιλὴ γεγενηται" καὶ 
ἌᾺ 3 ῬᾺ Ν 23 Ὁ 3 ’ Ν 3 ω Χ 7] 7ὔ 

τῶν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ εἰρηνῃ καὶ ἐν τῷ πολέμῳ κεκτημε- 
3 3 “ 3 3 ΄σ“-" φ ᾽ὔ 3 ’ 7 

νων οὐκ ἡ τίουτε Τρ αὑτῶν, ΤΕΡΟΝ, ἐρΕο ΟΥΤΩΣ; δίκην 

8 λαμβάνειν. καΐτοι εἰ τοὺς διὰ παντὸς τοῦ Χροροὺ Ὑ: 9: 

Ἴ 08: Τὴ αἰτίας ἀφίετε, ἢ που χρὴ τούς γ᾽ ἐν τῇ εἰ- 

ρήνῃ πριαμένους ἀφ᾽ ὑμῶν ἀζημίους γενέσθαι. 
4. ,. δ ᾽ ΓῚ ὔ δ Ν Ν 7 

9 ἀλλὰ γαρ, ὦ βουλὴ, περὶ μὲν τῶν πρότερον γεγέε- 
’ Ν 377 3 “ φς Ά ,ὔ ἈΝ 93 ’ὔ 

νήημενων πολλὰ ἔχὼν εἰπεῖν ἱκανὰ νομίζω τῶ εἰρημένα" 
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9 Ν 3Ψ3ϑᾷ »λν ᾽ ἷᾳ ’ ᾿ ς γ : ’ 
ἐπειδὴ ὃ ἐγὼ παρέλαβον το χωρίον, πρὶν ἡμέρας πέντε 

3.ϑ, αὶ [4 

γενέσθαι, ἀπεμίσθωσα Καλλιστράτῳ, ἐπὶ Πυθοδώρου 

μᾷ 

35 ἃ ᾽’ 5 2 ’ὔ ,, 5.5. 7 2 ’ ἄρχοντος" ὃς δύο ἔτη ἐγεώργησεν, οὔτε ἰδίαν ἐλαίαν τὸ 
ες κ» ͵ ΝΝ δ ; , ν ΨΚ 
οὔτε μορίαν οὔτε σηκὸν παραλαβών. τρίτῳ δὲ ετεὶ 

Ἁ 3 , “ Ν 7 1 

Δημήτῥιος οὕτοσι εἰργώσατο" τῷ δὲ τετάρτῳ ᾿Αλκίᾳ 
ϑ , 9 , 5, Α , Φ 
Αντισθένους ἀπελευθέρῳ ἐμίσθωσα, ὃς τέθνηκε" κατα 

7 4 [ς ’ δ ΄ 2 “4 ’ 

τρία ἔτὴ ὁμοίως καὶ ἸΙρωτέας ἐμισθώσατο. Καὶ μοι 

δεῦρο ἴτε μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

3 Ε δὴ ’ ς ,) Φ 3.» ἢ 3 Ἁ πείδη τοίνυν ὁ χρόνος οὗτος εξήκει, αὐτος γεωργῶ. χι 
Ἁ Ν ς ᾽ὔ Ξ:. ἈΝ ’ »’ Ν 

φησὶ δὲ ὁ κατήγορος ἐπὶ Σουνιάδου ἄρχοντος σηκον 
9 3 ἴω 3 ᾽ δ.» ὡ ᾽;᾽ - ’ 

ὑπ ἐμοῦ εκκεκοφθαι. υμῖν δὲ μεμαρτυρήκασιν οἱ προ- 
. ᾽ ’ ᾿ .,,͵Κ 2. 5 - 
τερον εργαξομενοί καὶ πολλὰ ἐτὴ πὰρ ἐμοὺυ μεμισθω- 

,ὔ ΝΞ: Ν 3 ω , ’ [οὶ ᾿ 
μένοι μὴ εἶναι σηκὸν ἐν τῷ χωρίῳ. καίτοι πῶς ἂν τις 

,ὔ 9 ’ ’ Ν 4 3 

φανερωτέρως εξελέγξειε ψευδόμενον τὸν κατήγορον ; οὐ 
Ἁ Φ᾽ δ ’ λῳφ ζω ν ἤ 9 γὰρ οἱὸν τε, ἃ πρότερον μὴ ἣν, ταῦτα τὸν ὕστερον ἐργα- 

ξόμενον ἀφανίζειν. 

μᾷ 

9 ΟΝ ’ μ », 9 Ν δι ’ὔ ’ φ 
Ἐγω τοίνυν, ὦ βουλη, ἐν μὲν τῷ τέως χρόνῳ; ὅσοι τὰ 

’ὔ ᾿ ΓῚ .. 2 ΝΥ Ἁ λ «ἃ ΕΣ 
με φάσκοιεν δεινὸν εἶναι καὶ ἀκριβῆ καὶ οὐδὲν ἂν εἰκῇ 

ν, 3 ᾽ ΄- 3 7 5» ς ΄ δὶ 
καὶ ἀλογίστως “ποιῆσαι, ἡγανάκτουν ἂν, αἱρούμενος μαλ- 

,, [74 -" κ΄" Ἀ ᾽7 δ ς »-" 

λον λέγεσθαι ὡς μοι προσῆκε" νῦν δὲ πάντας ἂν υμᾶς 
, ΝΞ: - ΄ Ν “ Κ Ψ 

βουλοίμην περὲ ἐμοῦ ταύτην τὴν γνώμην ἐχεῖν, να 
ς - ’ὔ ων 9 ὔ 3, 3 ’ 

ἡγῆσθε με σκοπεῖν, εἴπερ τοιούτοις ἔργοις ἐπεχείρουν, 
᾿ νι ΨΦ , », . ως , Ν , καὶ ὅ τι κέρδος ἐγίγνετο [ τῷ] ἀφανίσαντι καὶ ἥτις ζημία 

᾿ ’ Ν ἃ Ν ᾽ὔ Ν [τῷ] περιποιήσαντι, καὶ τί ἂν λαθὼν διεπραξάμην καὶ 
"ἃ Ν ; ς:,).ὃϑ ς. ε Υ , 

τί ἂν φανερὸς γενόμενος υᾧ υὑμῶὼν ἐπᾶάσχον. πάντες 13 

γὰρ ἄνθρωποι τὰ τοιαῦτα οὐχ ὕβρεως ἀλλὰ κέρδους 
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Ψ ο νι  ς ῳω ΣΝ Ὡ [ω Ν ᾿ 
ἕνεκα ποιοῦσι" καὶ υμᾶς εἰκὸς οὕτω σκοπεῖν, Καὶ τοὺς 

3 7 ᾿ ΄ ᾿ 7 κ 3 
ἀντιδίκους ἐκ τούτων τὰς κατηγορίας ποιείσθαι, ἀπο- 

΄ ὩΨ 3 χὰ -» 3 ,ὔ 2. ἢ Φ 
χᾳ φαίνοντας ἥτις ὠφέλεια τοῖς ἀδικήσασιν ἐγίγνετο. οὕὔ- 

᾽' 2 ΕΥ “ἷ 3 .» 3 ς»"»Ν 7 

τος μέντοι οὐκ ἂν ἔχοι ἀποδεῖξαι οὔθ᾽ ὡς ὑπὸ πενίας 
9 ᾽ὔ ’ὔ’ δὰ 3 »" 535..939 ἐ Ν 

ἠναγκάσθην τοιούτοις ἔργοις ἐπιχειρεῖν, οὐθ᾽ ὡς τὸ χω- 
, θ , ΓΞ “ἊΨ Κ,.43 ἐς 9 , 

ρίον μοι διαφθείρεται τοῦ σηκοῦ ὄντος, οὐθ ὡς ἀμπε- 
λ, 3 δὰ 3 "θ᾽ Φ 23. 9 7 ὑθ᾽ ς .Ρϑᾷ3͵ἯἈἅακδ 

λοις ἐμποδὼν ἣν, οὐθ᾽ ὡς οἰκίας ἐγγὺς, οὐ ὡς ἐγὼ 
“ ἴω 2.6 “ ’ 3ϑΆ, ᾽ὔ » ω 

ἄπειρος τῶν παρ ὑμῶν κινδύνων. εγὼ δε, εἰ τι τοιοῦτον 

ἔπραττον, πολλὰς ἂν καὶ μεγάλας ἐ 5 ζημί ρ , π ς μεγαλας ἐμαυτῷ ἕημίας γενο- 
, 9 ’ ἃ Ν ν ,.εἐ»ἵ 5ςω, 

τὸ μένας ἀποφήναιμι' ὃς πρῶτον μὲν μεθ᾽ ἡμέραν ἐξεκο- 
Ν ,. [72 3 4 ἴω ’ 9 Ν 

πτον τὸν σηκὸν, ὥσπερ οὐ πάντας λαθεῖν δέον, ἀλλὰ 
’ὔ 3 ͵ 5.) ΝΞ 2 ἈΝ 3 Ν ΕῚ ,ὔ 

πάντας «Αθηναίους εἰδεναι. καὶ εἰ μεν αἰσχρὸν ἣν μόνον 
Ν, χω Υ 2 [ο ὔ 9.9 ἢ “ 3 

τὸ πρᾶγμα, ἰσως ἂν τις τῶν παρίοντων ἠμελησε" νῦν ὃ 
9 ν 2 ’ 9 Ἁ Κ΄ ; ’ 3 ’ 

οὗ περὶ αἰσχύνης ἀλλὰ τῆς μεγίστης ζημίας εκινδύυνευον. 
“ 3 2 Ἅ, φ 3. ’ 3 ’ ς ’ 2 

τό πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἣν ἀθλιώτατος ἀνθρώπων ἁπάντων, εἰ 
Ν 3 ἴω 7 ᾽ὔ , 5, φ. 

τοὺς ἐμαυτοῦ θεράποντας μηκετι δούλους ἐμελλον ἐξειν 
9 Ν ὔ ν ν ὔ ΝΝ 5 
ἄλλα δεσπότας τὸν λοίπον βίον, τοίουτον ἔργον συνει- 
., φ 3 Ν δ ᾽ ».ὃϑΘϑὃᾷϑβ.»βϑΚὗἅἔὭἕσιλ } , δότας; ὥστε εἰ καὶ τὰ μέγιστα εἰς ἐμὲ ἐξημάρτανον; 
3 Ν ὌΡ 2 Σ᾽» ;ὔ 3 Ν οὐκ ἂν οἷός τε ἦν δίκην παρ αὐτῶν λαμβάνειν" εὖ γὰρ 

Ἁ "δ Φ 3. » )Λ᾽ κι. 3 νῦν} »νΝ ’ὔ θ Ν 

ἂν δεῖν ὃτι ἐπ᾿ ἐκείνοις ἢν. καὶ εμε τιμωρησᾶάσθαι καὶ 
3 - , 3 ὔ μ Ν ’ 5 

1) αὐτοῖς μηνύσασιν ἐλευθέροις γενέσθαι. ετιὶ τοίνυν εἰ 
πε διτι, τῷ Ἂ ’ . ,  Ά.Χ{ᾳΨᾳΡΝΗ, 
'τῶν οἰκετῶν παρέστη μοι μηδεν φροντίζειν, πὼς ἂν ετολ- 

΄ “ Ν ’ὔ ,. μησα τοσούτων μεμισθωμένων καὶ ἁπάντων συνειδότων 
3 ᾽ ᾿ Ν , Ν ’ Ψ 
ἀφανίσαι τὸν σηκὸν βραχέος μὲν κέρδους ἕνεκα, προ- 

’ Ν 2 ω 3 ζω ΄ » 3 ᾽ὔ 
'θεσμίας δὲ οὐδεμιᾶς οὕσης τῷ κινδύνῳ τοῖς εἰργασμενοίς 

Υ Ν ’ὔ ’ - 3 “"“ Ν 7 

ἅπασι τὸ χωρίον ὁμοίως προσῆκον εἶναι σῶν τὸν σηκὸν, 
“:}.ν»ν 2 Ν 3. κα 3 2 ω Ψ ’ 
ἵν εἴ τις αὐτοὺς ἠτιῶτο, εἶχον ἀνενεγκεῖν ὅτῳ παρεδο-" 

“ ω λον νΝ 93 ᾽ ’ Ν ῳ 

σαν; νῦν δὲ καὶ ἐμὲ ἀπολύσαντες φαίνονται, καὶ σῴας 
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3. Ψ ᾽ν . ἌΝ ΤΗΝ ἘΎΡΡ ἜΡΟΝ ον 3. δός ᾿ .7 αὐτούς, εἴπερ ψεύδονται, μετόχοὺς τῆς αἰτίας καθιστάν-. 
' ΟΡ ἐτοῖν οὗ 4 ΒΕ δ Ω 

τὲς. εἰ τοίνυν καὶ ταῦτα παρεσκευασάμην, πῶς ἂν οἷός τ8 
Ό Ως Ν ΡΣ Χ νι 7, 

τ ἣν πάντας πεῖσαι τοὺς παριόντας, ἢ τοὺς γείτονας. 
: μ τ 1 ΟΝ. ὃ ᾿ς (ἃ ἌᾺ ΟΝ 

δὲ οὐ μόνον ἀχλήλων ταῦτ᾽ ἴσασιν ἃ πᾶσιν ὁρᾶν ἔξεστιν, 
᾽ δ εορας 2." τ ΙΖ 25... 

ἀλλὰ καὶ περὶ ὧν ἀποκρυπτόμενοι οἰόμεθα μηδένα εἰδέ-. 
ΝΞΟ Ἂς ΜῊΝ 5 6 τΝ'  ςς ς οἷ ' τς: 

ναι, καὶ Περὶ ἐκείνων πυνθάνονται; ἐμοί: τοίνυν τούτων" 
Ἢ Ν ΝΣ “ι ΞΞΞΕΟΕΟ ’ 

οἱ μὲν φίχοι οἱ δὲ διάφοροι περι τῶν ἐμῶν. τυγχάνουσιν. 
ὠ ᾿ αὶ ες ΜΌΝ σατο ον ὡς τς ἢ ᾿ ΄ Ξ᾿ Ν ὄντες. οὺς ἐχρῆν τοῦτον παρασχέσθαι μάρτυρας, καί: 

Ν ᾿ ῳ0ι.. ὔὸρ0ὉὈ ὩΣ ᾿ Ν τάσδ τ ἢ “Ὁ ΑΝ “6 μὴ μόνον οὕτως Τολμηρὰς κατηγορίας ποιεῖσθαι" ὃς. 
3 . 7 ε 2. 3 34ς,ἢ 

φησιν ὡς ἐγὼ μὲν παρειστήκειν, οὗ δ᾽ οἰκετῶν εξέτεμνον: 
ὸς Μή 2Ξ:- ΔΆ ἪΝ νι ς Ἂᾳ. 7 ὟΝ 2. 

τῷ πρέμνα, ἀναθέμενος δὲ ὁ βοηήχάτης ὥχετο ἀπάγων 
ὧν» Ἄς, " τῆ τς 5 , ’ κι ἜΝ δ 

τὰ ξύλα. καίτοι, ὦ Νικόμαχε, χρὴν σε τότε καὶ πῶρα- 30 
:Ἂς ΩΝ τὸν θος τῆς εν ' ἈΝ Ν .ΌΌῸΌ ἊὩ Ν καλεῖν τοὺς παριόντας μάρτυρας, καὶ φανερὸν ποιεῖν τὸ 

ἐλ, ᾿ Ν,. Ν Ν 2 ,. δ ἃ ΕΝ ς Κ, ς “Μι. 
πραγμα" καὶ ἐμοῦ μὲν οὐδεμίαν ἂν ἀπολογίαν ὑπελύπες, 

ΦΟΝ ἃ 3 “ 3 ΟΝ Φ 3 Ν) κι )ι. 

αὑτὸς δε, εἰ μὲν σοί ἐχθρὸς ἣν, εν τούτῳ τῷ τΤρόπῳ 
3. θ 2, ᾿ 1 τὰ τὶ ᾿ μ ᾿ 3 δὲ ΑΝ Φ 
ἤσθα ἂν με τετιμωρημένος, εἰ ὃὲ τῆς πολεῶς ἐνεκᾶ 
“ἤ ποι ὔ 3 . Κ 3 Ἁ, 325. ,)), 3 
ἔπραττες, οὕτως ἐξελέγξας οὐκ ἂν ἐδόκεις εἶναν συκο- 

“το ΟΣ νΝ ᾿.. 52 ’ ᾿ 3 ἃ Ως Ὁ “'. 
φαντὴῆς; εἰ δὲ κερδαίνειν ἐβούλου, τὸτ ἂν πλείστον. ελα- ᾿χ 

ΞΣΞΟΚΕΙΩΕ ον γος τ οΌ 3 ἢ » . 
βες: φανεροῦ γὰρ ὄντος τοῦ πράγματος οὐδεμίαν ἄλλην 
ΟΝ ΚΎΝ τοδς ὐϑοαο Ἂς Σ νον δ. ᾿; ἡγούμην ἂν εἶναί μοι σωτηρίαν ἢ σε πεῖσαι. τούτων 
 Ν ΣΝ Ἐπ να. δ Ν ἐΥνἣΝι, ν ᾽ὔ ᾿ 3 “ 

τοίνυν οὐδὲν ποιήσας διὰ τοὺς σοὺς λόγους ἀξιοῖς με 
ΕΝ ΄ τ ΟΝ ΝΞ ΞΕ: ες ςοκ"»  ᾿ 9 και ’ 
ἀπολέσθαι, καὶ κατηγορεῖς ὡς ὑπὸ τῆς ἐμῆς δυνάμεως 

Ν, , ΦΝ 9 ω ᾿ ’ 3. Ἀ 9.7 »Ὃ" 

καὶ τῶν ἐμῶν χρημάτων οὐδεὶς ἐθέλει σοι μαρτυρεῖν. 52 ̓  
, 9 ,. 2 ὯΝ ἘΝ  ς» 5, ὕω . 2 

καίτοι εἰ φήνας μ᾽ ἰδὼν τὴν μόρίαν ἀφανίξοντα τοὺς ἐν- 
μ πο σο ας ἋΣ ΟΝ . Ὃδ΄ 3ω} τ τος νέα ἄρχοντας ἐπήγαγες ἢ ἄλλους τινᾶς τῶν εξ Ἀρείου 
“ .τ.Σ ἃ ἐς 9 ὅς Ν , [2 Ν ᾿΄. πάγου, οὐκ ἂν ἑτέρων ἔδεε σοί μαρτυρων" οὕτω γὰρ ἂν 

" Ἷ 3 “.,.ρῬοω ἢ . Ψ τ ΩΝ ΕΣ ΄ 
σοῦ συνήδεσων ἀληθῆ Χέγοντι, οὕπερ καὶ διαγιγνώσκειν 
Υ ΜΝ Ὁ ς  ᾿ΞΞΞΞ΄-.ς ἢ, ἀαρὰσς ; Κ 3. 3 ΄ ,ἐδ. ἔμελλον περὶ Τοῦ πράγματος. δεινότατα οὖν πάσχω, 533 
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Ψ - 9 ἉἉ ἢ ὔ Ὦ ' ἤ Ἃ 9 ’ὔ 

οσῷ ε, μὲν “παρέσχετο μαρτύρᾶς, τΤουτοίς αν ἠξίου “{ι- 

’ 3 Ν 2. ΝΜ 3 [4] 3 ΝΝ ν ’ὔἤ Ν 

᾿στεύειν, ἐπειδὴ δὲ οὐκ εἰσὶν αὐτῷ, ἐμοὶ καὶ ταύτην τὴν 

34 

25 

46 

27 

37. ἴω δ ’ Ν 2 

ξημίαν οἴεται χρῆναι γενέσθαι. καὶ τούτου μὲν οὐ 
,ὕ 3 δ ; . ᾽ 2 

θαυμάζω" οὐ γὰρ δήπου συκοφαντῶν ἅμα τοιούτων τε 
3 ’ἤ; - Ν ’ 6 Κ 9 9 93 ἴδ ον 

λόγων ἀπορήσειν καὶ μαρτύρων" ὑμᾶς δ᾽ οὐκ ἀξιῶ την 
3 Ν 4 ᾿ ’; ἃ 4 9 ’ Α 3 ἴω ͵ 

αὐτὴν τούτῳ γνώμην ἔχειν. ἐπίστασθε γὰρ ἐν τῷ πεδίῳ 
δ ,ὔ . ΚΥ͂ ᾿ Α ὉΝ 3 .“ῃ ᾿ ΝΣ 

πολλὰς μορίας οὔσας καὶ πυρκαΐας ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς 
3 ΄-΄- ,- ΦΨ 5. 3 ᾽ὔ ΦῚ 9 ,ὔ 

ἐμοῖς χωρίοις, ἃς, εὐπερ ἐπεθύμουν, πολυ ἣν ἀσφαλέστε- 
Ν 3 Ν ΝΣ ’ ΑΛ. 23 ἦ. Ψ 

ρον καὶ αφανίσαι καὶ ἐκκόψαι καὶ ἐπεργάσασθαι, ὅσῳ- 
Φ Ν 35. 3ϑ. ͵ 3 “ [ω 

περ ἧττον τὸ ἀδίκημα πολλῶν οὐσῶν ἐμέλλε δῆλον 
3 [ω] 3 Ψ“ 23. Ἁ Ἁ ἴω ΄- 

ἔσεσθαι. νῦν δ᾽ οὕτως αὐτὰς περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι. 
Ψ : .«Ν Ν, ΟΝ δ 5 2.» » ς  ΄ 
ὥσπερ [καὶ τὴν πατρίδα] καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν, ἡγοῦ- 

Ν ϑ9 . ἢ ’ 3 ’ Ν ὔ 

μενος περὶ ἀμφοτέρων τούτων εἶναί μοι τὸν κίνδυνον.. 
3 Α ὔ φ [4] ’΄. ᾽ ᾿ 3 ᾿ 

αὑτοὺς τοίνυν ὑμᾶς τούτων μαρτυρας παρέξομαι, ἐπιμε-. 
, Ν φ ’ ’᾽ : [4 Ν ’ 

λουμένους μὲν ἑκάστου μηνὸς, γνώμονας δὲ πέμποντας 
2 Φ 3 ; ’ Φ ϑω δ ’ 9. 9 7 ’ 39 ς 

καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν" ὧν οὐδεὶς πτώποτ εζημίωσὲ μ᾽ ὡς 
3 ῇ δ 4 Ἀ ; ἢ ᾿ ͵ ᾽ ’ 
ἐργαζόμενον τὰ περὶ τὰς μορίας χωρία. καίτοι οὐ δη-. 

ἈΝ Ν ,ὔ Ν ΄-ὦΟὄΝ ΄΄ὸ , 

που τὰς μὲν μικρᾶς ξημίας οὕτω περὶ πολλοῦ “ποιοῦμαι, 
Α χ δ ἮΝ ᾽ ’, Φ ᾿ 3 

τοὺς δὲ περὶ τοῦ σώματος κινδύνους [ οὕτω] περὶ οὐδε-, 
ΣΝ ἌΆ μΝ Ν Ν 3 ,ὔ} 9 Ἁ ΡΞ 

νὸς ἡγοῦμαι" καὶ τὰς μὲν πολλᾶς ἐλαίας, εἰς ἃς ἐξῆν 
ω 9 ἤ ῇ) ’ ’ὔ Ν 

μᾶλλον ἐξαμαρτάνειν, οὕτω θεραπεύων φαίνομαι, τὴν δὲ 
, Α΄. ᾽ "ὔ ΧΕ “29 ; ς 3. 

μορίαν, ἣν οὐχ οἷόν τ ἣν λαθεῖν ἐξορύξαντα, ὡς αφανί- 
Ν ’ : [4 ὃ ’ “Ὁ 4 ΕῚ 

ἕων νυνὶ κρίνομαι; Πότερον δὲ μοι κρεῖττον ἣν, ὦ. 
αν ἢ Ν᾽) ΕἾ το Ὁ ἈΞ ΣΝ Ν 

βουλή, δημοκρατίας οὔσης παρανομεῖν ἢ ἐπὶ τῶν τριά- 
᾿ ᾽ ’ ς ’ ἃ ε ΝΥ 

κοντα; καὶ οὐ λέγω ὡς τότε δυνάμενος ἢ ὡς νῦν διαβε- 
’ 9 2 φ ἴω ες Ά ’ ΄Ν΄ἃ 3 φ,» διὰ 

βλημένος, ἀλλ ὡς τῷ βουλομενῷ τὸτε μᾶλλον εξὴν 
3 ἴω. Ἁ ’ὔ 3. "ἈΝ ᾽ ..3 3» .. ᾿ΨᾺ ’ὔ 

ἀδικεῖν ἢ νυνί. ἐἔγω τοίνυν οὐδ᾽ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ 
5 ; ΄ὭὯι ΝΜ 3΄. ϑὼὼλΝ , 

Οὔτε τοίουτον οὔτε αλλὸ οὐδὲν κακὸν ποιήσας “φανήσο- : 
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ἰω ἘΥ 9 Ν ’ 3 ’ 9 Ὁ 

μαι. Πῶς δ᾽ ἄν, εἰ μὴ πάντων ἀνθρωπὼν ἐμαυτῳ κα- ε8 
΄ Ἂν , 3 ͵ 3 ᾿ 

κονούστατος ἦν, ὑμῶν οὕτως ἐπιμελουμένων ἐκ τούτου 
Ν , 9 ’ 3 7 κι ,ὕ 2 Ὁ ὃ ,ὔ 

τὴν μορίαν ἀφανίζειν ἐπεχείρησα τοῦ χωρίου, ἐν ᾧ ὃὲν- 
᾿ ὼλ Ψ Ξ» .. ΝΟ 9 ,ὔ ’ ς ὃ,» 

ὃρον μὲν οὐδὲ ἕν ἐστι, μιᾶς δὲ ἐλαίας σηκὸς, ὡς οὔτος 
ΧῚ 7 Ν δὼΝ ’ 3 ᾽ὔ Ἀ 

φησιν εἶναι, κυκλόθεν δὲ ὁδὸς περίέχει, ἀμφοτέρωθεν δὲ 
, ἴω 3, ᾿ Ν ἐΝ ’ 

γείτονες περιοικοῦσιν, ἄερκτον δὲ καὶ πανταχόθεν κά- 
, 3 4 ΄ ἃ 2 , , « 

τοπτὸν ἐστιν; ὥστε τίς ἂν ἀπετόλμησε, τούτων οὕτως 
ϑ ͵ 9 . ΄- ’ ’ ᾿ 4 Ν ὃ ’ὔ ᾿ 

ἐχόντων, ἐπιχειρῆσαι τοιούτῳ πράγματι; Δεινὸν δὲ μοι 529 
» ΓῚ ς κα 7 Φ δ Ν ΝᾺ , Ν, Ω 

δοκεῖ εἶναι ὑμᾶς μέν, οἷς ὑπὸ τῆς πόλεως τὸν ἅπαντα 
’ ,ὕ ζω “ 3 ἴω 3 -" 

χρόνον προστέτακται τῶν μοριῶν ἐλαιῶν επιμελεῖσθαι, 
.3 ς 9 ’ ᾽ὔ ἴω ’ Δ ς 

μήθ᾽ ὡς ἐπεργαζόμενον πώποτε ξημιῶσαι μὲ μηθ ὡς 
3 ,ὔ ' 5 ,ὔ [οὶ ο 9. ἃ δή ἀφανίσαντα εἰς κίνδυνον καταστῆσαι, τοῦτον δ᾽. ὃς οὔτε 

“Ἄ. 3 δ 7 "5 ν ε ᾿ 49 
γεωργῶν ἐγγὺς τυγχάνει οὔτ᾽ ἐπιμέλητης ἤρημένος οὐθ 
ς , Ν 9. 7 ν. κ« “ 9 ; 
ἡλικίαν ἔχων εἰδέναι περὶ τῶν τοιούτων, ἀπογραψαιν με 

᾿ ͵ 3 ’ 

μορίαν ἀφανίζειν. 
4 ᾿ 7 ᾽ ςΦ κ« Ν ἉἍ ῇ ’ 
Ἐγὼ τοίνυν δέομαι ὑμῶν μὴ τοὺς τοιούτους λόγους 30 

’ ες» μἠ,ψ δ ,. 4 2. να 
πιστοτέρους ἡγησασθαι τῶν ἔργων, μηδὲ περὶ ὧν αὐτοὶ 

’ “ἽΛΟ.}) 3 ’ὔ ἴω] 3 ζω ἴω ᾽ 

σύνιστε, ταῦτ ἀνασχέσθαι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν λεγόντων, 
3 ’ Ν 9 [ο] » ’ὔ Ν 29 ΄' ϑ. 

ἐνθυμουμένους καὶ εἰς τῶν εἰρημένων καὶ ἐκ τῆς ἀλλης 
,ὔ ἌΝ ᾿ 3 Ν , ᾿ 

πολιτείας. ἐγώ γὰρ τὰ ἐμοί προστεταγμένα ἅπαντα 3: 
7 7 ς ΟΝ “ ᾿ 3 έ 

προθυμότερον πεποίηκα, ὡς ὑπὸ τῆς πόλεως ἠναγκαζο- 
Ν [ο 9 Ν 3 , ἈΝ “ 

μην, καὶ τριηράρχων καὶ εἰσφορᾶς εἰσφερων καὶ χορηγῶν 
Ν 4 ἊΝ 3 Ν 4 ἴω “ 

καὶ τἄλλα λειτουργῶν οὐδενὸς ἧττον πολυτελῶς τῶν 
“ [4 ω Ν ὔ ΝᾺ 3 Ν, ον 

πολίιτων. καίτοι ταυτὰ μὲν μετρίως ποίων ἀλλὰ μὴ 32 
΄ 3 Δ δ Ν 5 Δ ν, α ᾧ ᾽ 

προθύμως οὔτ᾽ ἂν περὶ φυγῆς οὐτ ἂν περὶ τῆς ἄλλης ου- 
΄ δ ’ , ) ΔΛ ως ,ὔ 50 Χ 3 - 

σίας ἠγωνιζόμην, πλείω δ᾽ ἂν ἐκεκτήμην, οὐδὲν ἀδικῶν 
0. 29 ἥ 3 α ’ ἐν 7 - ᾿ 

οὐδ᾽ ἐπικίνδυνον ἐμαυτῷ καταστησας τὸν βίον" ταῦτα 
δὲ ᾽ ἃ Φ΄», “Ὅ, 7 ὃ Ν 9... 7 

ἐ πράξας, ἃ οὗτος μου κατηγορεῖ, ἐκέρδαινον μεν οὐδεν, 



4 ΛΥΣΙΟΥ͂ 

9 ᾿ δ᾽ ,. , 7 νης ΔΚ χορ τ ρὲ ἡ ΕΝ 
33 ἐμαῦτον εἰς κίνδυνον καθίστην. καίτοι πάντες ἂν 

ἰς ᾽ὔ ’ 5! Ἂ ὧν. : Ἄο, τ τῷ 

ὁμολογήσαιτε δικαιότερον εἶναι τοῖς μεγωώλοῖς χρῆσθαι 
. ἜΣ ΕΞ δ - 7 δ ΝΣ πος τ ορεςς φῦ δέξος 
τεκμηρίοις περὶ τῶν μεγάλων, καί πιστοτερῶ ηἠγεισθαι 

Ν 4 ἽἠὋ͵ι᾿ ς ““. : ῪΝ Ἀνι τὉ ΕἾ ῸΝ ᾳ᾿. 

ὑδ ὧν ἅπασα ἢ πολιῖς μαρτυρεῖ, μαλλον ἢ “περί ὧν 

μόνος οὗτος ΚαΤΉ ϑΡξι 

9444. Ἔτι τοίνυν, ὦ βουλή, ἐκ τῶν ἄχχων σκέψασθε. 

μάρτυρας γ5} ἔχων αὐτῷ προσῆλθον, λέγων ὅτι μοι 

πάντες εἰδὲν οἱ θεράποντες, οὺς μένα ἐπειδὴ παρέ. 

λαβον τὸ χωρίον, καὶ ἕτοιμος εἰμι, εἴ τινὰ βούλοιτο, πα- 

ῥαδδυηος βασανίζειν, Ἴγδ. μέρος οὕτως ἂν τὸν ἔλεγχον 

ἰσχυρότερον Ὑ ὕεσθαι τῶν τούτου λόγων καὶ τῶν ἔργων 

35 τῶν ἐμῶν. οὗτος δ᾽ οὐκ ἤθελεν, οὐδὲν φάσκων πιστὸν 

εἶναι τοῖς θεράπουσιν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ δεινὸν εἶναι, εἶ 
“ὁ ΑΝ δ. Ἁ ς ἣ “7 . Ἴ ἊᾺ 3 κω) Γ 

περὶ αὐτῶν μὲν οἱ βασανιξόμενοι κατηγοροῦσιν, εὖ εἰδότες 
Ψ 3 ΧΩ Ν Χ κι ζω - Ν᾿ ΄ ᾿ 

ὅτι αποθανοῦνται, περὶ δὲ τῶν δεσποτῶν, οἷς πεφύκασι 
ἐδ ἤ, δον, ἊἋ ἘΝ Ας δ ἜΖΞΞΕΕΕΕ 

κακονούστατοι, μᾶλλον ἂν εἵλοντο ἀνέχεσθαι βασανιζό- 
τς πρὸ ΝΟ ΚΞ ὦν, τ. ὧδε τὰ »" Ν θα ΕΝ : ΠΥ Ξ- ἐταῖν, ας ον 

μενοι Ἵ κατευποντές ἀπηλλαχ αι τῶν ΠΡΟ ΤΟΥ κακῶν, 

36 καὶ μὲν δή, ὦ βουλή, φανερὸν οἶμαι εἶναι, ὅτι, εἰ Νικο- 

μάχθι ἐξαιτοῦντος τοὺς ἀνθρώπους μὴ παρεδίδουν, ἐδό- 

κουν ἂν ἐμαυτῷ δυνειδέναι" ἐπειδὴ τοίνυν ἐμοῦ παρὰ- 

διδόντος οὗτος παραλαβεῖν οὐκ ἤθελε, δίκαιον καὶ περὶ 

τούτου τὴν αὐτὴν γνώμην ὄχεῖν, ἄλλως τε καὶ τοῦ κιν- 

87 δύνου οὐκ ἴσου ἀμφοτέροις ὄντος. Ἴπέρι ἐμοῦ μὲν γὰρ 
5. "ν΄ : 

εἰ ἔλεγον, ἃ οὗτος ἐβούλετο, οὐδ᾽ ἂν ἀπολογήσασθαί 

μοΐ ἐξ γένετο; τούτῳ δ᾽ εἰ μὴ ὡμολόγουν, οὐδεμιᾷ ζῃ- 

μίᾳ ἔνοχος ἦν. ὥστε πολὺ μᾶλλον τοῦτον παράλαμβά. 
3 ΄σ΄' ἣ, . ᾿ ᾿ ἶ 

νειν ἐχρῆν ἢ ἐμὲ παραδοῦναι προσῆκεν. ἐγὼ τοίνυν εἰς 
ὍΝ ον τ.4Δ'. 7. 0 .3 , -:.» .-. ς κ3 ΣΝ 8. 

Τοῦτο προθυμιὰς ἀφικομὴν, ῃηγουμενος μετ εμοῦ εἰναᾶΐ 
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ΝΣ, ΠΝ ΤΕ " ΠΝ ἌΣ ον τος 7 ε« «α΄ 
καὶ ἐκ βασάνων καὶ ἐκ μαρτύρων καὶ ἐκ τεκμηρίων ὑμᾶς 

ΝῊ "“ἌὋΦὋἝἷ ΝΣ ᾿ ᾿ 9 “ Ἁ͵7 ὅ 9 ἴω Ἁ 

περὶ τοῦ πράγματος τἀληθῆ πυθέσθαι. ενθυμεῖσθαι δὲ 38 
7 "" ὔ ,ὔ Ν Ὡς εἶν “Ο Φ : 

Χρή» ὦ βουλή, ποτέροις χρὴ πιστεύειν μᾶλλον, οἷς πολ- 
λ ἊΝ ἀοξονυς ὧὸ οἢ , : Ὰ τ ὃ Ν ΄λ, Ν , ὁὲ μεμαρτυρήκασιν ἢ ᾧ μηδεὶς τετόλμηκε, καὶ πότερον 
ἽΝ ΩῚ ΝΞ ΞΞ- 2 ᾽ “ ἋἍ ΧΑ 

εἰκὸς μᾶλλον τοῦτον ἀκινδύνως ψεύδεσθαι ἢ μετὰ το- 
, , ᾿. ΝΟ Ξ ΝΜ ᾿ 9 , ΟΝ 

σούτου κινδύνου τοιοῦτον ἐμὲ ἔργον ἐργάσασθαι, καὶ 
ΝΙΝ Υ̓͂ ι ὮΝ νυ κα. , »“ἼῪὝ Ἔ“«ἵ«ψμἁἍ“ἔ 
πότερον οἰεσθε αὐτὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως βοηθεῖν ἢ συκο- 

ΝΕ ΞΕΕ .»ὔ δ. 95. ἈΝ 7ὔ ᾽ , δ» 
φαντοῦντα αἰτιάσασθαι; ἐγὼ μὲν ἐγνωκέναι ὑμᾶς 39 
Σ Ὁ [4 Ἅ ᾽. τς ΟΝ κα 2 Ω ᾿ Ν ΟΝ 
ἡγοῦμαι ὅτε Νικόμαχος ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν πεισθεὶς τῶν 
2 ἴω Ἂ 9 ΄΄ὰ 3 ᾽ 9 ς 9 "“" 

ἐμῶν τοῦτον τὸν ἀγῶνα ἀγωνίζεται, οὐχ ὡς ἀδικοῦντα 
3 ͵ 3 7 3 9..ε 3 7 3.»β 23 “ ’ 
ἐλπίζων ἀποδείξειν, ἀλλ᾿ ὡς ἀργύριον πταρ ἐμοῦ λήψε- 

ἴω ῇ Ν ς Ἂ 7 ν) 9 7 

σθαι προσδοκῶν. ὅσῳ γαρ οἱ τοιοῦτοί εἰσιν ἐπαιτιωτα- 
ΔΙ » ᾽ “ ᾽ ’ τ, 2 ἈΝ 

τοῦ καὶ ἀπορώτατοι τῶν κινδύνων, τούτῳ πάντες αὐτοὺς 
΄ 7 ΠΛ 3... Ν ᾽ 3 ᾽ 3 " 93 9 

φεύγουσι μάλιστα. ἐγὼ δε, ὦ βουλή, οὐκ ἠξίουν, αλλ, 
3 , 9 7 ’ Ἅ “ Ψ ΄ 
ἐπειδήπερ μὲ ἡτιάσατο, παρέσχον ἐμαυτὸν ὃ τι βοῦ- 

“ Ν, ’ 4 “ ’ δ Α 

λεσθε χρῆσθαι, καὶ τούτου ἕνεκα τοῦ κινδύνου οὐδενὲ 
5. Ν ΝΥ 3 Ν ὔ ἃ λΨφΦ - 7, 
ἔγω τῶν ἐχθρῶν διηλλάγην, οὲ ἐμε ἥδιον κακῶς λεέγου- 

«ἉἍ ζω] 9 Ἁ 3 ζω Ν Ἂ Ν 3 Ν 

σιν ἢ σφᾶς αὐτοὺς ἐπαινοῦσι, καὶ φανερῶς μὲν οὐδεὶς 
’ 2. Ν 2 Ἂ 5 7 ζω ον ΄ 

πώποτε ἐμὲ αὑτῶν ἐπεχείρησε ποιῆσαι κακὸν οὐδὲν, τού- 
᾽’ Ἁ 3 , ’ Φ φ - ᾿) ΕΥ ᾽ 

ούὐτους δὲ επιπέμπουσί μοι, οἷς ὑμεῖς οὐκ ἂν δικαίως 
4 4 Ἁ Ἃ 3 ’ 7 3 πιστεύοιτε. πάντων γὰρ ἂν ἀθλιώτατος γενοίμην, εἰ 4 

Ν 5... , 9 Ν Ἶ ᾿ , 
φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι, ἅπαὶς μὲν ὧν καὶ μόνος, 
2᾿,ἢ Ν κ΄ Υ ᾽ὔ Ν Ν 4 3 

ἐρήμου δὲ τοῦ οἴκου γενομένου, μητρὸς δὲ πάντων ἐν- 
Ἂ ἣ δ , 95.»ψμ.»" , 7 ᾿ 

δεοῦς, πατρίδος δὲ τοιαύτης ἐπ αἰσχίσταις στερηθεὶς 
5.» Ν Ν 7 ΟΦΙΟΙΝ 359. α 

αὐτίαις, πολλᾶς μεν ναυμαχίας ὑπερ αὑτῆς νεναυμαχη- 
7 ν δὲ ᾽ 7 7 . 3 Ν 

κῶς, πολλας ὃὁε μαχας μεμαχημεένος., κοσμιον δ᾽ ἐμαυτὸν 
. 2 ᾽ .ΙΣ 2 ἢ ’ 

καὶ ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ἐν ολιγαρχίᾳ παρασχῶων. 
9 Ν ᾽ μὴ ᾽ [ο Ν 3 ἤ 9 4Ὰ᾽ ὦ 

ἄλλα γάρ, ὦ βουλή, ταῦτα μὲν ἐνθάδε οὐκ οἷδ᾽ ὃ 4“ 

4 



60. ΔΥΣΙΟΥ͂ 

Ἂ ᾽ 3 ’ Ἵ6δὃ» [4 4 959. αὶ ἐμ 3 . ΨΆ 

τι δεῖ λέγειν" ἀπέδειξα δ᾽ ὑμῖν ὡς οὐκ ἐνὴν σηκὸς ἐν τῷ. 
, Ν ᾽ , Ἀ Ἁ 

: χωρίῳ, καὶ μάρτυρας παρεσχόμην καὶ τεκμήρια. ἃ χρῆ. 
[ [4 Ν ἴω ΄ 

μεμνημένους διαγυγνώσκειν περὶ τοῦ πράγματος, καὶ 
3 - Ν ΄ , Φ - Τῇ 2 .Ν 2. 2 3 
ἀξιοῦν παρὰ τοῦτον πυθέσθαι ὅτου ἕνεκα, εξον ἐπ᾿ αὖ- 

’ὔ Ο. 2 ΄ , Ὡ ᾿ 2 “-᾽΄ ͵ὔ| 

τοφώρῳ ἐλέγξαι, τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον εἰς τοσοῦτον 
7 95. κα Ν ’ 5. 3 , 

43 μὲ κατέστησεν ἀγῶνα, καὶ μάρτυρα οὐδένα παρασχομε-. 
9 ἴω ᾽ ἴω Ν 7 ϑωνΝ ᾿ ᾿ » 

γος ἐκ τῶν λόγων ξητεῖ πιστὸς γενέσθαι, ἐξον αὑτοῖς. 
ΩῚ δ 3 “Ὁ Ν 3 ΨᾺ Νν 3 “ [4 ᾿ 

τοῖς ἔργοις ἀδικοῦντα ἀποδείξαι, καὶ ἐμοῦ ἅπαντας δι- 
ν᾿ , , , 

δόντος τοὺς θεράποντας, οὺς φήσι παραγενέσθαι, παρα- 

λαβεῖν οὐκ ἤθελεν. 



᾿ΒΙΟΘΒΑΡΗΠΙΟΑΙ, ἹΝΤΕΟΘΠΟΤΊΙΟΝ. 
ΝΌΤΕ. --- Τ815 σόποῖαὶ Τηἰσοάπούϊοῃ, δ ἔμο86 ὙΠ ΐΟἢ. 8.6 ΒΡ ΘΟ οοππηθοίθα τ] ὑ. 6 

ΒΘΥΟΥΑΙ ΟΥ̓ οηΒ, δἰ ΠπΟῸΡὮ ΤΥΘΘΙῪ σοι Ὀἰ πη τηαύθυϊδὶ ἔγοτ νασίοιιβ ΒΟΤΟΘΒ, τὸ Ἰηδο θα 

ΘϑθθοίαΠν ἰο ὅπ6 δᾶαμπιγα 6 Εὐμϊοϊ σον οὗ ὯΒ. Ἐ. ΒΑΥΘΒΈΝΒΤΕΙΝ, ἰὴ 5. ϑεομϑίο Κῆογ- 

δέθϑογ8 ΑἸῇασο. 

ΤΟΧΘΤΑΘ ναβ θόσα αἱ ΑἰΠ θη, πηοϑῦ ῬΥΟΌΔΟΙΥ, δοοοσάϊηρ ἰο Κ. Β', 

Ἡ ΙΔ Π 5 Ὑἱονν, Β. Ο. 444, ΟΥ εἰσ ὐ γϑαῖβ Ὀοίοτο [ϑοογαίθϑ, 0 ὉΥ͂ 

81} ἀοοουπίβ 15 γοργοβοηΐθα ἃ5 βοιπονπδὺ ἢ15 }αηἴοῦ. ΤΠοτΘ 116 16- 

οοἰνβρα 115 δἀποδίΐομι ἐοσοῦμον τὰ {πὸ πορ]οϑὺ οἵ 16 ΑὐΒΘΠΙΔΗ8, 

δη4 ἐμοῦ 4150 6 αἸθ, Β. οσ. 878. ΟὈτρᾶγα ΟἸΟΘΘΙῸ᾽ 5 Υϑ ΤΙ , “δύ 

δπΐσι Αὐδίουθ, αἀπομῃίϑιῃ οοτΐθ ΑὐΠ6Π158 δϑὺ δ παύπϑ οὖ τηογίααβ οὗ 

 αηοἴτι8. ΟἹ Οἰνίαγη τ] η6 76. (Δ γμέ. 16, 68.) ΠΠ5 ἈΓΠΟΥ τγὰϑ 

Οδρμδ τ οἵ ὥγγδουϑο, το, ἐγ Ρ ἢ ῬΟΥΊΟ]65᾽5 δΔάνιοθ, ῃδα δια σγαίθα 

ἴο Αἴδιθη8, δρουύ 447. Οὐγίϊ5 58γ8 οἵ Οδθρδπβ, {πᾶὺ ᾿8 νγὰβ “ἃ 

Ἰηδῃ οὗ ῬΙΟΡΟΙ͂ ἃπα ΘΟ Β᾽ ἀογαίοη, ΠΟ56 δποθϑίουβ δα αἰ β{1π- 

συϑμοα {Πϑιηβοῖνοβ ἴῃ {86 δἰσπρ616 ἀραϊηδὺ {ΠπῸ ὑγγδηΐβ οἵ 815 παίνθ 

ΟΙἿΥ, 84 ἴῃ ψ]οϑα ἤοῦβθ ἃ ΠΙΡΉΘΙ οἷαθ5 οἵ βδίμαϊοβ ΓΘ. ΘΘΡΘΥΪΥ 

οὐ] γναΐθα. ἘῸΥ ΠΙΥΥ γα 5 6 ἀνγοὶῦ 1 ἢ6 Ῥίτθθιιθ, δῃα Ὀούμ ἴῃ 

ἢ15 ἸηϑηῃΠοοα ἃηα οἷά ἃρ8 τγὰϑ {π6 ἰγρε οὗ ρἱοὶν πὰ σψίβάοη. Ἠδθ 

τγὰβ ἀονοίοα τι 815 σΒΟ]6 Ὠδᾶγὺ ἴο 16 ῬουΟ] ΘΔ ϑἰαύθ ἴο βοὴ 

ἢ6 Ὀο]οηρα 85 ἃ γϑιαθηΐ 81|16η, 80 ἐῃδὺ 6 δοοοπηῃίθα 10 8 ΠΟΙΟΥ͂ 

ἴο τπιπαουίαϊκθ ΘΟΒΟΪΥ ΒΘΥΎ]Ο6 ἴῃ 105 ῬΘ ΠΑ]; δηα ἢ18 ἈοβριίΔ 0186. Που56 

γγ88 ἃ Τηδ οἰ] ηρ΄-Ὀ]Δ 06 οἵἨἁ τηθη οἵ 6 χηοϑὺ αἸβυϊηρ 564 ἸηΓ6]] θοῦ] 

οΠ 5." -- οί. Οἴγθθοθ, ΤΊ. ». ὅ47. δος τοῦδ {Π|6 Ἰηβ αΘησ 65 δυηϊαϑί 

ΜΓ ΠΙΟΝ Τ 5185 ΡΎΘΥ ἴο τηϑηποοά. 

ΑἴοΥ {π6 ἀοαίῃ οὗ μἷβ [δύ που, 6 νγὰϑ δἰἰγδοίθα, πιὰ ἷ8 Ὀτούμουβ 

ῬοΪ]Θ ΔΙΌ 5 δηα Ἐπ γάριημβ, ἰο ΤΆΤ ἐπ μόνου Τία]ν, δρουΐ 

417. Ἡδτθ, ἴῃ [μ6 υἱοϊιν οὗ [π6 δποϊδηῦ δηα συϊμθα ΘΥθΔγ15, ἃ 

ΠουτΒηηρ ΟἿ Πα ϑρύμῃσ' ὉΡ, ἰαϊα οὐ ἴδοι {Π6 τηοα6] οὗ [Π68 



82 Βιοφγωρήἠιοαί Ζηἰγοαίμοίίοη. 

Ῥίχεθυβ, 8η4 ὈΥ {Π6 586 ἩΠΡΡοάδημβ σῇ οὰ ῬΘΙ16165. μα θῃ- 

ῬΙογοά ἰο Ἰὰγ ουὐ 8πα Ὀοδα  (μ6 ροτί οἵ Αἰμβθη8. Ηρῖθ, ΠΟΥ ἃ 

ἀοχποογαίϊοαὶ οοηϑυ οι, βυο ἢ τγὰβ {Π6 στον οὗὁἨ {μ6 ΘΟΙΟΩΥ {μαὺ 

ΤΉΘΔΏΥ αἰ ] ησ Ὁ 15Π|64 τηθη γογ6 δἰ γδοίθα ἔγτοπ 81} απδγίε 8. 

Ἤδτθ Τ , 5185 οᾶτηθ ὍΠΟΥ ὑμ6 Ἰπῆποπορ οὗ ὅπ 5101 ΠΔῈ 5600] οὗ 

ΟἸΑίΟΥΥ, 8ἃ5 164 ὮΥ Τίϑίαβ οὗ ϑγσδουβθ. ΤῈ βίυ]ὸ οἵ {115 Βοίοοὶ 

γγὰ8 ΟΠαγϑοίουζοα ὉΥ͂ 5Π8 70 δη0{Π|6868, ΟΥ̓ δἰδθογαίθ ρϑγ8}16]181η5 Ἰώ 

{μ6 οοπϑίταοίίοη οὗἩ βϑθηΐθηθαϑ, ὈΥ͂ δ᾿ Πἰὐογαΐίομϑ, ἀπ βἰτηῖαν ἀγι]ῇ- 

οἰδ 1685. Τὴ {15 5016 ΤΠ, 8185 Ῥτοάποθα Βοπ16 ΘΟ ρΟΒ]0η5. Βαΐ 

[π6 τηϑῃπογΐβτη. οὐἨ 50 6}} ἃ 5.016, ΔΙ ΠΟῸρἢ. γ76}1 ὁπουρὰ δἀϑρίοα ἰο 

δχοῖίο Δατηγδ ]οη. 1η ΘΧΒΙ ὈΙ[οη8 οὔ τι θίουοαὶ 511], νγαὰβ 1658 διοᾶ 

ἴον οἰδοίί να βουνίοο ἴῃ [Π6 ϑηοοιπίοῖβ οὗ {Π6 οουτίβ 8πα {Π6 ρορυδν 

8596 1 0165. Ὑοῦ (ἢ6 βἰχσαὶρὐουνατά ῬΙδοίο8] δ ἀγοϑ5 ΠΕΟΘΒΒΔΥῪ ἴοΥ̓ 

ἃ 5ἰαίθϑδιαδῃ πα δὴ δαγοοδίθ οἂῃ Οσοδϑί ΟΠΔ]]Υ Τ]8 ΚΘ ῬγοπίαὉ]6 πι86 

οὗ {π6 ογπαμπηθηΐβ οὗ βρθϑοῖ οῃ ψυ]0ἢ {86 τἹιθίογ!οἴδη Ῥ]δο65 ἸΏΟΤΘ 

ΤΘ]ΔΏΟΘ: 8Δη6 80 [Ὁ [)5185᾽5 ὑγ8 1 1 η0᾽ 1η {Π6 516Π]Π18ῃ. 568 001 Ὀγουρ ὺ 

ΒΟΙ16 δαγαγχίδοθ ἴο [15 ἰαΐθυ Ῥυδοίϊοα δὲ Αἰ ΠΘη5. 
᾿Τγϑαθ ᾿ἰγθᾶ ἴῃ ῬΤΟΒΡΟΥΥ αὖ Τ ΌΤΙ ἀπὲ} ὑπὸ ονθημτον οἵ [ἢ 8 

Αἰποδηΐδη ἀγτηδιηθηῦ ἴπὶ ΒΊΟΥ, ἴῃ 418. ΤῊΐ5. οσοδδίοποα [Π6 ονοῖ- 

ἔμτονν οὗὁἨ {Π6 ἀδιποογαίίο οοπϑι οι οὗ ΤΊ ΤΙ, δα {18 ΘΧΡυϊδίοῃ 

οὗ {πΠ6 Αὐμθπίδῃ ῬδΙΐΥ, Ἰπο] πα ]ηρ' Τωγ 8185 ἀμᾶ [15 ὈτΟΥΠΟΥ ῬοΙοιηδγ- 

οἶπι5, τ] ἢ ποτα ἔῃτθο παπαγρα Οὔ 6Ὶ5 618 ΟὈΠ σα ἰο ἤρα. 

ΤῈ ὑπο Ὀτοίμοιβ τουισποα ἰο ΑἸμθαβ ἴῃ 419 οὐ 411, δῃᾷ ἀυτίηρ, 

[Π6 ποχὲ βθύθῃ γϑᾶγ8 τοβϑι θα ἴῃ Ῥίτθθ 8 Θη]ΟΥἱπρ' ἃ Ῥοιοα οὗ ρτοϑβ- 

Ῥουγ. ΤΠουρῖ ποὺ ρῬοββθβϑίησ ῃ6 τἱοϊιίβ οὐ οἰ ]Ζθηβῃρ, {Π6Ὺ 

Ῥοββϑοβϑθα {ῃ6 ἐβοξοίψ (5866 Οθηθγοΐ Νοίθ ἴἰο ἴῃ6 Οτδίϊοη δρδιηϑὺ 

Ἑταϊοϑίμθηθθ, 9, Μρίωοιϑ), δι ἴπ6 Ῥαβίποβα ΒΊΟΝ [ΕΥ̓ Ῥυϊϑιοᾶ 

γγὰβ ΠΠΚοΙν ἰο 06 Ῥγοβίδθ]6 ἴῃ μδὲ {ἰπι8 οἵἩἁ γχατ, ---- {π6 τηδυπίβοίατα 

οὗ 5}}16185, ἴῃ ΒΟ {6 Ὺ δα ρ]ογθα ὁπ μυπᾶτοθᾶ ἀπ ὑγθηδν 5ἴαγοϑ. 

ΤῊ οαρίθγθ οὗ {6 ΟἿΌΥ θαυῖν ἴῃ 404, δια {πὸ Ἰηδυρυτοίίοη οὗ {86 

ἀεβρούϊθηι οὗἨ ὑπ6 ΤΕΙνέν, ἰουπα ὑμπϑῖὰ {Π6 ΠΟ] 615 οἵ ἃ σοῃβι: 46 γᾺ 016 

ῬγορΡρείυ, οὗ τὶ οἷ {ΠΘῪ Ὑγο γ᾽ 6 ἀθβρο δα Ὁγ {Π6 ὑγτϑηΐβ, δηα ῬοΟ]θι,Δ1- 

οἢπι5 χὰ Ῥυΐ ἕο ἀθαῦμ, ψ 1116 Τ γϑδ8. τιδβ μἷβ ββοᾶρα ἰο Μορϑτδ. 

᾿ Βδντηρ' σο-Οροραύθα τ] 1 ΠΌΘΥᾺ] οομ τ] θα ]οη5 δη 4 οἰδοῦγο ΒΘΥΎΙΟΘ 
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ἰο ἐπ δχρυϊδίοῃ οὗ ἐμ6 ἀϑαγροιβ, Γι ϑίαθ μὰ πὸ ΒΟΟΠΟΙ βθὸπ (ἢ 6 
δηοἰθηΐ σοηϑἐ ὐοη γαϑίογοα, {Ππ8π|ὰ 6 Ῥγοοθϑάδα ἰο ῥτοβθοιίθ Ε1ᾶ- 
[οβίμθηθβ ἴον ἴθ Ὀγοίμου᾿ 5 τυυταδν. 
δ λον .ι σαϊηδα {μ18 σᾶθ6 οὐ ποῖ, ---- ὧπ ΨΈΙΟΝ ῥοϊπξ ντὸ ἢᾶγθ 

ΠΟ ἰθϑί πη ον, --- {μ6 ἀπαογίακίηρ; Ῥγονθα οὐθη ἢ} ἰο Τ γϑ185. ἃ5. {16 

Ῥοριπηϊπρ οὗ ἃ ΠΟ ΟαΙ ΘΟ, ΤῸ {Π|8, ποὺ ππργοθ Ό]γ, Π18. ΠΟῪ 

τοάποοα οἰτοιπηβίάποοθ, ἐορϑίμον τὶ μἷθ Ῥγϑυίοιιβ δὐιαϊθθ, τπᾶν 

μᾶγθ ἱπο!ποᾶ μη. Ηδ ποὺ Ὀδόδπιθ ἃ λογογράφος, οὐ ττὶίαῦ οὗ 

ΒρΘθομ65, τ ΒΟ Ἀ18. ΟΠ Ἰοηΐδ ἴῃ ῥ᾽οδάϊηρ' ἐποῖν οὔσηι ὁδτβ68 ἀθ! γογθα 
[ἸΌΠῚ ΤΠΘΠΊΟΙῪ (886 Θθηογαῖ Νοίδ ἴο [π6 Ὀτγαϊΐου ἀραίπϑὶ Ἐγαΐοβ- 

[Π6 165, 4, ϑιγμθφογ 8). 

Οἱ ἔπ τοούϊόη οὗ ΤἼναβυ θυΐπ5, ἃ ἄθοῦδα μ84 Ὀδοη δἀορίθα οὐὴ- 

Τευτϊηρ᾽ ΠΡΟΩ Τιγϑῖαβ ὑμ6 Ῥυίνηθρα οἵ οἰ Ζθηβῃ1ρ, ἴῃ τθοορη θη οὗἉ 

μἷϑ αἰεί πρυϊθοᾶ ΒΘΙΨΙΟ65 (0 {Ππ6 5ἰαίθβ.ι Βαυΐ (μ198 ἄξογτθε μανίην, 

ῬΘθη ΟδΠΟΘ]]64 ΓῸΥ Ἰαου την, ἴῃ Πᾶνιηρ θδθῃ ῥαβϑθὰ ὈΥ {86 

ἈΒΒΘΙΔΘΪΥ γι βουΐ {Π6 Ῥτουίουβ δδβοὴῦ οἵ [ἢ βοῃαία (προβούλευμα); 

γγ5. ΠΕΥ͂ΘΣ Τα ποοᾶ, Ηδνίηρ' {898 [1168 οὗ οΡ ἐδ πῖπρ; ὑμαὺ οἶγὶο 

βίδα τη, ἰπ οἷν ἀοπὸ ἢ οου]α ὀχθγοῖβο Ηἷ5 δ 8. 88. ἃ ῬΟρυ]αΥ 

ΒΡΘΆΚΟΥ (ῥήτωρ) ἰπ Ὧπ6 ἀββθιηθν, Τιγβίαθ μ84 πὸ ορροτίαμ! ἐν ἰο 
αἰϊαῖῃ {πὸ ἀἰβυϊποίίοπ ἴῃ {πᾶ οδρδ οἰ ἐγ οἵ μοῦ Ἀ15. ρθῶ δρϑιηϑὺ 

Ἑχδίοϑίμθηθϑ μα οίγοπ ρέοπιῖδθο. Βαὺ ἷ5. ογαίίουβ Βᾶγο, ρόυαρβ, 

ἘΠΟΓΘΌΥ Ὀδοοτηθ ποθ [Π6 1685 ἰηξεγθδθϊηρ' ἴο π8, 50 15 ἐπ6 ρτϑαίευ 

γανοίν οἵ 5] οοὐ ἀπά Ὑρδηποῦ ΜΉΘ ἘΠΘΥ Ῥγδϑαμύ, σου δ ρομἸρ; 

ἴο {π6 γὰχίοῦν οὐἨ οἰτουτηβίϑηοθβ 8 ῬΘΙΒΟΩΒ ΤῸ ἩΠΙΟΝ ὉΠΟῪ ὙτΕ 8 

ῬΙΘΡΑΤΘα. 

Τὸ γγὰϑ ΒΡ ἱτηρουίδηῦ ὑμπαὺ {πὸ ῬΘΙΒΟὴ8. 0 ἀθ᾽ γουθα ἔΌΤα 

ΤΠΘΙΏΟΥΥ {Π8 ΟΥαἑΟη.5 ὙΓ]Οἢ ῬΤΟ βίο! Ῥ6η5 μα τι ἴδῃ ἴον ἐμθια 

ΒΒ ου 4 βθθῖι ἰο 5ρθᾶκ ουἕ οἵ {ποῖ ὀνγὴ ἱπαϊνι απ} 7. ΤΟΥ, 50 [δ 
85 {Ποῖ ν Βρθθοῖθθβ 5ΒῃΟΌ]ἃ ἀρρθδν ἰο θθαῦ {Ππ6 βίδιηρ οὗ δποίμον ταϊηᾶ, 

80 [81 {86 ᾿πιργθϑϑίοθ Ὄρομ πο προ πουἹὰ θῈ ππίαγοσα]θ. 

Ἀροον ΠΡ ΊΥ, [86 βρθοοι- τυ πρϑοᾶθᾷ ἰο εἰπαν {Ππ8 Ῥθίβοῃβ ἴοι 

ποτα Π6 πγοίθ, 85 7611 ἃ5 {Π6Ὶ 7 οδιδοθ, δπᾶ ἴο ἃἀαρὺ θδοῖ δα ἀγθ88 

ἴο [η6 Ομδυδούου 0105. ἃ5 076}} 85. ὅμι6 οἰχοιτηβίδηοθβ οὐ ἴΠ6 Βρβᾶκευ. 

ΤῊ15 Τιυϑίαθ μὰ5 ἀοπθ ἴῃ βΒ00} ἃ ἯΔΥ {δμαύ, τ] πουΐ Ἰπ το ποίῃρ' 
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πποόϑοηξία! τηδίξου, οὐ βρϑακίῃρ; οὐμουνῖβο {Π8π ἴῃ {16 Ρυτοϑὺ Αὐο, 

16 [88 τιδᾶθ δδοῖ ογϑίΐοῃ ἃ “ ομαγδοίο-ρἸοίυσθ,᾿ἡ ἃ ψΟΥΚ οὗ αἵ 

ἜΧΡΥθϑϑίπρ' ἐμ6 ῬΘΥΒΟΠΑΙ ΠΥ οὗὨ {μ6 βρθᾶκθύ. ῬΙοηυ βῖι8 5ᾶγ8 οὗ 1πὶ 

ἴῃ {818 τοβροοῦ: “ΗΔ νγὰβ ὈΥ͂ [87 {π6 θοϑὺ οἵ 811 ογαίοῦβ ἴῃ αἸβοοτη- 

ἴηρ' [86 παίυγο οὗ ταθη, δηᾷ ἴῃ αὐ! θυ ηρ' ὕο ὁδοὶ {Ποῖ Δρρτορυϊαίθ 

[66] 55 δῃα ἸηΠη6Ι5 8πα δοίβ (7). . . . ΤῸ 680} ἃρθ, 8πὰ Κὶπά, 

δια δἀπορίίομ, δια θα] πρ’, δ τηϑηποῦ οὗ Ἰἰνίηρ,, πα οὔμον {π1Π 08 

ἴη ΟΝ ῬοΙβοη8 αἰΠἴογ, 86 ρῖνοβ 086 πίυγα! θχρυθββϑίοῃϑ ἡ" (δ). 

ΤῊ5 νὰβ σι πμαὺ {π6 δποΙθηΐβ Ῥγβθα ἴῃ 1 γ5185 ἃ8. (ῃ6 δ οὗ ομᾶγϑο- 

ἐογ-ἀγανσίηρ (ἠθοποιΐα), διὰ {Π 6 ΒΙΡΊΥ δβδύθοιηθα ἰτη ἴῸΥ ΘΧρΙθ8- 

ΒΙγΘη655 (ἐνάργεια), 84 4.611 ἰο 1186 (διατύπωσι). 

ΤΊ 5|0]6 οὗ 1, γϑῖδβ μᾶ8 Ὅθθῃ Ἀγ ν ἀδβου θα 1 {86 Ῥγοίδοθ ἰο 

{818 σοϊαπιθ, ΘΙ ηγϑίαϑ 08118 Πΐπὴ “δὴ Θχοθ]θηὐ βἰδηάδτα οὗ {Π6. 

Αἰἰο ἰοησιθ, ποὺ οὔ {π6 οἱ, ψμῖοι ῬΙαίο δι Τμιογάϊ468. μᾶγα 

864, Ὀαὺ οἵ {πᾶῦ ὙΠΟ πὰ8 ουὐτγοηΐ αὖ ἰμδὲ {ϊπη6 ᾿᾿ (2). ΤᾺΘ 

δησίοηΐβ τοραγ θα ἢ15 500]6 88. ἃ τη066] οὗἨ {π6 σοημμβ8 ἔθηει6, ἰσχνὸν 

γένος. Τῇ ἀπο ΠΥ οἵ ἀοβουθίηρ {Π|5 ὈΥ ΔΗ ΟΠ6 ΟἹ ὑψὸ ΕΠΡΊ 5} 
ΒΥ̓ΠΟΠΥΠΊΘΒ 15 Δρρατθηὺ ἴγοτα {1Π| τυ π46 οἵὁἨ φγοάϊοαύοβ ὈῪ ΒΙΟΒ. 

ἘΤΘΒΟΚΘη δη ἀθαγουβ δἴαΥ δὴ Θχ μδυϑυϊνο ὑγϑηβ᾽ δἰ] οη, πϑιποῖν, “ Τοπαΐ- 

ἰαϊὶ . . . Ῥγορτῖδ οϑὺ σγαωοϊίιἠαδ οἱ δἰοοϊέαδ, 1. 6. οΥπαύιι5 αοἰδοίαϑ ; 

511} δηδέϊϊἠέωδ ϑῖνδ δουΐα ἀθιηοηβίσγαϊο ; ἀθηῖαπο ὀγουϊέαδ. ΘΠ 115 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ ῬΑΙῸῸ 5 δϑὺ ὙΘ15, οὖ Ἰῃογπδῖιϑ, 564. 1461} 58 115 80 ΒΟΌΥΪ8, 

ΒΌ 115, ὕουϑιιβ, δθρδῃβ, οδυθθι ἃ 16] πἰΐαΐο.᾽ ---- Οογιριθηίέ. 7γ8., 

ῬΡ. 9.10. Τωγ8185 σΊνϑϑ δυθυυ 1 ηρ᾽ 105 ΘΟΙΏΤΊΟΙ 8 ΤἈΠΉ]ΠΔΥ ἩϑΙη6; 

ἢ6 56] οτὴ 8685 ἃ τηθίϑρῃου, οὐθῃ ἴῃ Ῥᾶβϑδρ8β οἵ {16 ᾿]ἱροϑὺ 6]ο- 

4άθμοθ. οι ϑίΘη65 8150, 8η6 οΟὐμοὺ Αἰΐ1ο ογδίουβ, υ56α βσυταίνο 

Ἰαπστιᾶρθ ΒρΑΥΙΠΡῚΥ, θα {115 0]α1π 5(γ]}6 γγὰ8 ῬΘΟΙΠ]ΔΙΥ δαδρίθα ἰο 

[μ6 ΘΡμιοῖθ ἴου ψμίοῃ Πγϑίαθ ἀοϑίρπθᾶ 818. οταίίομβ. ὈΙομυ βἰαβ 

ῬΙαβ65 ἈἸτὴ ἴῸΥ [15 ἰδοῦν οὗ ““τηακίησ {π]ηρ8. 56 ἸΙΠΘΟΙΏΙΏΟΗ, 

8:4 αἰσηῆθα, δηα ογοαύ, νγι1]16 πιϑίηρ 086 τηοϑὺ σοιμιποη ΘΧΡΤΘ8- 

5Ι0η5, 8π4 δρϑίδιηϊηρ ΠΌΤ φοϑῦϊο ἀἄθυ οθβ ᾿᾿ (8). ΗΒ. ἸΌΙΏΪΠΟΤΙΒ 

ῬΥΘΟΙΒΘΉ655, Β15 παῖγο ὑχα Ὁ] 655, Π15. βύταιρ ὐΟΥ στα τηουθιηθηΐ, 

ἄρβουγ ἰο Ὅ6 ϑἰπαάϊθα ὈΥ ΟὐθῚν οὐδίοῦ ΨΏΟ 8115 δὖ ὑμ6 οταίου 8 

Ῥυδοίϊοα! ομα οἵ οομνιοίϊοη δηα Ῥεγϑιιδϑίοη. 458. οοῃίταϑίθα ἢ 
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Τ)οιηοϑίμθηθθ, μ6 5 [88 ομαγδοίουιζοά Ὁ ΕΥΔΏΟΚΘΩ : “ ΕΪΌΙΪη6 

γϑυθουιπη ΔΌΥριῦ Θοιμοϑίμθηθβ, " πιοπΐθ ἀθοιὙθἢ5 γοὶαΐ διηηϊβ᾽; 

Τιυϑῖαβ Ἰϑῃϊζοῦ 818 αν, Ῥ]Δοῖ 1 οὖ αυ οι! Ὑἶνα}} Ἰηϑίαγ, ααἱ ΤῸ 

Βυοίτι5 τηονοῦ. ϑδηϊδίοιη οὖ βοργιθίδίθμῃ - Αἰθ]οᾶπι ἴῃ αἰοαὰθ ἃρ- 

ποβοδ8, 564 γϑῃϑιηθηθοῦ οϑύ Ποιποβύμθπμθβ, ααϊθύϊον 1 γ8165. (70. 

Ῥ. 10.) Ιδβοογαίθϑ, οὐ {π6 οὐπϑὺ ᾿ιδηᾶ, πυϊηρ' σΟΙρΡΑΥ γον ἴον 
οὐδ οη5, μα δχροηαϊηρ ῬΙΟΡΟΥ ΠΟμδίθὶΥ ποτ ὑπὴθ ἴῃ Ῥουϊθοίϊην 

ΤΠ 61}, ---- ἔθ ΟΥ ἢ θθη γϑαγ5, 10 15 5814, ἸΡΟῚ 15 Δα ΘΟΎ ἼΟΉ8, ---τ- 15 

ΤΑ ΟἿ. ΤΟΥ 6] γί {Π8η 1, 5185 1η {6 διγδηρσοχηθηῦ δηα ἰγθαίτηθηῦ 

οὗ 15 β]θοΐβ, δᾶ, ἐποπρἧ Βα πο ηϊουΒ ἴῃ {π6 ἤοτν οὗ 15 βθῃηΐθῃοβϑ, 

ΒΟΙ ΘΕ 65 ὙΥΘΔΥΙΒΟΙΠΘΙΥ 50 1η. {π6 τηοποίοῃοιιβ ΠΠ]5ἢ οἱ [158 οἱθρδηῦ 

Ῥουοᾶβ. Βαυΐ νι τοραχα ἰο Τωγβῖδβ, Γαυὐμϑττηογθ, {Π6γ6 15 ἃ Ῥθοι}- 

181 ομδγτα (χάρις) οὗ οἸορσϑηῦ Θομμρ]οἴθηθ85 δπα ρυϑοθι] βη18} Ἰηνοϑί- 

ἴηρ; 15 τουκθ. ΠΙοηγ βῖι5. 0818. 1ὖ “π6 Θμαγπι νγ 10}. Ὀ]ΟΟΠῚ5 ΟΥ̓́ΘΙ 

{Π6 ψῸ]6 χρυ θϑϑίοι 86 διΤαπροιηθηΐ, ---- ὑπ]πρ' ἸΠα 650 110806 ἀπά 

τηοϑύὺ Δα πηγ8}}] 6. ἘῸΥΪ 1ὖ 15 τηοϑὺ δᾶ5Υ [0 566, 8η4 τηδηϊζοϑί ἴο ΘΥΟΥΥ 

οΟμ6 8|1κ6, οί ΘΟΙΠΙΏΟῊ τηδῃ δπα αυὐϊδύ, θαὺ τιοϑῦ αἸΠου] ἰο 5 ὸν 

ἴῃ Βρθθοῖ, 8η4 ποὺ σρϑ]ν δομίθγεᾶ αὐθπ ὈΥ ὕπο56 θδϑὺ 8016 ἴος 

ἜΧΡΙ685 ἐμθιηβεῖγοβ. ΤΆΐ5, ἱπάθοᾶ, 1 Ὀθονθ ἰο Ὅ6 {μ6 Ῥεδὺ ἀπά 

γηοϑῦ ομαγδοίου δύο τποῦῦ οὐ [86 5[γ]6 οἵ [,γΧ8185; ποίη ΟἿ6 

88οι 14 0811 τ ἃ ΒΔΡΌΥ ρῃῦ οἵ παίατο, οὐ {π6 τϑϑα]ῦ οἵ δου δηά δτί, 

ΟΥ̓ ἃ ΒΔ ΟΥ ΤΔΟΌΪΥ σοι ποα οἵ οί, ἴῃ 10. 6 ΘΧΟΕ]5. 8} {86 

γεϑὺ οἵ ογαΐουβ ᾽᾿ (10). 

Α5 τοραγὰβ ἐπ ἀοἰα!}5 οἵ ογαίουυ, ὑπ6 δηοιθηΐβ τοραγθα Τι 8185 
85 ὉΠ ΡΑ5864. ἴῃ ἢ18 δέωγοηιοηξ οὗ ἃ ο886. 1]Ὶη αγριώμοηξ Ἦδ 15 

ἱηρθηϊοῦ5 8πα δουίθ. 8116 16 Ἰοοκβ δὖ ἢ15 δα ]θοῦ οἢ 81] 514 65, 

16 ᾿ι85 ἃ Καθ Ῥευοορύϊοῃ 8η4 σἱρογοῦβ ρΊ850 οὗ ὕΠ6 βίτοηρ' Ῥοϊηΐβ 

οὗ ἃ οᾶ586θ. Ηἰβ ἐλοισῆξ 15. ΠΘΥΘΥ ΠδΙηρογθα ὈΥ 1[5.7}0771, Οὐ ΘΑ51}}Υ 

ἤἴγθοϑ 1561, ὉΥ ἀρυθοα 16. οἤϑηρθβ οὐὗἨ οοῃδίγτιοίϊομ, ἡ μΘηΘΥΟ [ἢ 

Του 15 1ῃ ἀδΔΏΡῸΥ οἱ Ῥτονίηρ ὈΟΥἀΘΉΒΟΙΩΒ ΟΥ̓ ΟὈδοῦγθ. Νίοτα {Πδῃ 

ΔΏΥ οὔμον Αὐΐο ογαΐου, 1). 5185 πι565 {86 [ἀγουίθ γλοέογίοαϊ ογηαη θη 8 

οἵ {πᾶ 51ΟΠΠἾδῃ 50.001 ἱπ ΟΝ μ6 Πμδα Ῥδθη ἰταϊηθα (866 ΔΝιοέθϑ, 

δὲ 1, 7, 81, δ4, 78, Ο». αγαϊηδϑέ Πγαξοδέ 6,68). Ὑ οἷ Ὦ15 πι86 οὗ {πδῖὴ 

15. ΠΘΥ͂ΘΙ 586}} 88 ΘΠ 67 ἰο ἀοίγδοὺ ἔτουῃ ὑΠ 6 ἡδϑὑθγ] 6858 οἵ 15 5[Υ]6, 

Φ 
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ΟΥ (0 ἰμίουβοτὸ τι ἢ ἘΠ6 ΒΟΌΟΥ ΘΑ  ποϑέμο88 οἵ 18 αἴπι: [Ιὼ Η18 ἑηδῥὸ- 
ἰμοίϊοηδ, Τιγϑ1Δ8 5Βῃονβ ἴΠ6 ργοαίοδὺ γατιοῖγ. Ἐδοῖ Οὐδ ἢ. βθοιὴβ ἰὸ 

ορθη ἢ {Π6 Βρομίδηθουβ ὑπουρὺ οὗ {π6 πιουηθηΐ. [ἡ 18 δολοἶμ- 

δίοηϑ 6 15 σΘΠΘΙΆΠΥ Ὀυΐοῦ, ἀπ 18 ἤοπᾶ οὗ οοπᾶθηβίπρ ἴῃ ἃ ἰδ δὸ 

ϑἰαἰοιηδηὺ (88 τηδίῃ ροϊπίθ ΜΈΏΙΟΝ 6 πὰ ρὕδβθηϊθά. 
Τὴ {{π|5 οοὐποοίίοη {86 ΤΟ]]Πονγίπρ; Τϑηιδυῖτα οὐ ΟὈαϑ προη Αὐο 

οἸϑίουυ, δηα {πᾶὺ οἵ 1, γ8ἷ85 ἴῃ ραυ ου]Δγ, ἀθβθυνο ῬΘΙΊΙΒ8] : ---- 

“ΠῊ ἃ γ68] ογδίοἱυ οὗ {π6 Αἰμθηΐδηβ οομποοίοα {861} ο]οβοΙΥ π ΠΝ 

(16 ἰαϑῖκ οἵ δοίυδὶ "86, ἂ5. 0Π6 0 οὔετθα {ποπιβοῖναβ πὶ {π6 Ἰδὺν 

οουχίβ ἃπα 1η {86 ῬΟρυΪΔΥ ἀϑβθ]γ. Ηρῖδ Ὁ οοὐ]ὰ ἰακο [ῸΓ 105 

τη 016] ποῖ Ποὺ [Π6 οι οὗἉ [Π6 5ἰγ]6 οὗ Θἀογρίδβθ, ΠΟΥ ὑπὸ Δυ 5.16 8}}Ὁ 
οοπϑίχποίοα ρϑυϊοάβ οἵ Ἰϑοογαίθβ; [07 [π6 διηιρὶ8 δα 86}-ϑαὐ5ῆθας 
τᾶ 61 οὗἩ [π6 αὐίϊβιϊο ογαΐουβ γχὰ8 ποὺ ἴῃ 168 ῬΙΌΡΘΙ Ρΐδοθ θη {Π6 

Ῥοϊμῃύ δὖ Ιϑϑ6 )ὰ85 (0 ἰγϑαῦ ἃ ΟἼΨΘΩ Οᾶ86 δΟΟΟΙΊΙΠρ' [0 {6 ἴδοίβ δ 

1556, 8η4, 1η {π6 5ῃογύ ἤτηθ 8] ονγθα, ὈΟΠΟΙΒΘΙΥ ἕο οοτ οῖηθ {πᾶ 

ΡΠ οἷ τγὰϑ δἀαρίοα ἴον ἀοίοτιηϊ πίπσ ἐπ6 ἀεοϊδίομ οὗ {Π| οἷ σία ἀθβϑια- 

ὈΪΥ, οΥ οὗἩ [π6 7α1γ. . . . Βαυΐ ἐπῖ5 ΑἰΠο ογδίουυ τθϑοιθα 15 [1165 

αὀνοὶορτηθηΐ, δηα {π6 πηοϑὺ δαηᾶδη δυίάθηοα οὗ 1Ὁ Τοιμᾶ]η8, ἴῃ {16 

ὙΟΥΚ5 οὗ Τ γϑῖδβ, ψηῸ 15 ΠΚονσῖδο ΌΥ [86 ΘΟΧΡΟΙΘΠΟΘ5 οὗἨ 815 ΠΠ|86 50 

Ἰη Πτηδίον δϑϑοοϊίθα ἢ 06 Ἰπΐθυμδ] δηα οχίθυηδὶ ἰδίου οὗ 

Αἰβοῆβ. . .. δ πον ἀρρ]64 Ηἰπη56}} δα τοῖν ἴὸ ουθηδῖ6 οὐαί ΣΎ, 

ψ ΉΙΟ. ἂὺ Αὐἰμδη5. οδίηθ ᾿ποτὸ δηα τηοτο 1ηὐὸ {π6 ἴοσορτουηα, δηᾶ 

ΨΜΈ]Οἢ νγὰ5. 8150 (86 ῬΥΪΠΟΙΡΑ] βυθ]οοῦ ὑγοαΐθα 1 {86 ὈοΟΚΒ οὗ ἴη- 

οἰγαοίΐοη. πᾶσι (μ8 56] αὐατῪ ἀἰ5οἰ ρ]πθ οὗ ἃ ργδοίϊοα! ρτοίδββίομ, 

ΓΤ βῖᾶ5 Ῥυΐ 85146 στ δίουο δα ἴΟΥΤ Εν ΟἸπηρ ἰοὸ δἷπὶ οἵ δγ1ῆ- 

οἶδ! ν δηα βορἼβίϊο τηϑηπουῦϑίῃ ; Π6 ϑιῃδηοραίθα ἰτηβ6} ἴγοτῃ 81] 

11561655 οὐμϑιηθηΐ, δηα σγοίθ 15 5ρθθοῖθ8 ἴῃ 50 βέσδίρ αὐ ον γασα ἀπά 

ΒΠΏΡΙ6 ἃ. βίγ]6, {μπαῦ {6 Ὺ ῬΘΟΔΙΩΘ Ῥογΐδοι τηοα 618 οὗ {16 πᾶξαγαὶ 

σ͵δοο οὗ Αὐο ρύοβθ. Ἠᾶᾷδ χῃούδουθι ροβϑοϑβθα ἃ ῬΘΟΌΪ 47 ΟἹ, ὙΒΙΟΝ 

ΥΘΙῪΥ ῬΙΌΛΔΟΪΙΥ τὰ ἀπο ίο ἢΐ5 5: ΟΠΔη Ὀ]ΟΟά, Ὡϑιηοῖγ, {Π|6 ῬΟΥ͂ΤΕΥ 

οἵ βοϊζίῃηρ' τι Δατηῖγ8}}16 ἔογοα {86 οπαγδοίου δία ροϊηὐβ, δοσοσΤηρ᾽ 

ἴο ἃσ6 δηα 5008] ο1455, ἴῃ {Π6 Ῥδυ ]ου]87 ΡΟ ΒΟΠΔΡ 5 Ψ]ΟΒ6 δι15. ΠΘ 

οομπαποίοα, Δη4 οἵ {μπ8 τηακίηρ 18. βρθθοῖθθ ἀτδτηδίίο βκοίοθβ οἵ 

δοίυδὶ 11{6.᾽ --- ΗΙϊδέ. (γοθοθ, Κ. Ῥρ. 180, 181. 

ἧς 
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Τραὺ (Π6 τυϊπρβ οὗ 1 υϑῖδθ γοτο ΒΙΡΉΪΥ δϑίθοιηβα 1πὰ δηϊααϊίν, 

15 ουἹάθην ἤόοτη {86 πατηθοῦ οὗ οοπιπιθηΐδθουθ ὌΡΟῚ {πθπι, νῃο56 

ὍΟΥΚ5, Βόονονου, ἢᾶγα ποὺ ϑυσγίνοα ἰοσοίμοῦ στ] 611 ὨδΙΏ65. 

ΤΏ τηοϑὺ νὰ] 0]6 οὐ Παπθ οἵ δ1πὶ ὑμπαὺ γα ἢᾶνγο ἔγΟμ ΔΩΥ δποιθηΐ 

ΜΙ ΟΥ, 15 μα οἵ ΤΙοπγ 818 οὗ ΗΔ]  δϑ55 (0 16. Βοοη δου 

Β. σ. 7), οὗ ψβοῖη ΕὙΘΠΟΚΘη 8805, ὑμαῦ γΒοσυον αὐΐθηηρίβ ὕο Ῥχαΐδα 

Τ 8185, διέθου ΙΟΠΎΒ1.8, Ὑ111 ῬΥΟΌΔΌΪΥ βθθῃ ἰοὸ Ὀ6 τυ ηρ [6 ΠΙδα 
δΙμοΥ ἩΟ ΔΊΟΥ, ᾿ 





ΝΟΤΕΒ. 

ΤῊΝ ὉΒΕΈΝΟΒΝ ΟΝ ΜΑΝΤΙΤΉΗΒΌΞΒ. 

ΧΥ!. 

ΙΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ, 

Ν,, Β. --- Τὰ {6 ΤΌΠΟΙ Πρ ῬαρΡῸ5 86 ΟΥ̓ΔΕΪΟΙΒ ΔΓ ΒΘΨΘΥΔΠ1Υ τ βοσγοᾶ ἤο ὍΥ ἐπ 8 ὨΏΙΏΘΙΔ]Κ 

ῬΙΘΗΧΘα ἴο 680, ὙγΏ1ΟΝ ἀΥθ 06 5:0 ὑῃδὺ ἀρβίσιδίθ ὑ θη 1 {Π6 ΘοΙμρ]θὶθ βουῖθϑ. 

ΤῊΕΒ αδῖδ οὗἩ [818 ογδίϊοῃ 15 ἀθύθστηϊ θα ὈΥ͂ ὑΠ6 Ὑϑίθυθῃ 68 1η ὃ 1, 85 
ΒΒΟΥΟΥ δα ρβοαποπῦ ἴο ὑμ6 Ἰδὐ 16 αὖ ὐτομθα. Αὐοοχαϊηρν {88 ογδίϊοι 
τηυϑῦ δα ὈΘΘη. ἀθ! Ἰγογβα Β0116 ἤθη Ὑ68 78 ΔΙ [86 τη6 οὗ [86 ΤὨϊτν 

Τγτδηΐθ. Μδη ΜΠ Θὰ5 86 οὐὐαϊηθα 8. 6] βοοη ἴο [η6 ϑϑῃδίθ, Βαΐ, 
50 Βίτοηρ 5 (86 Βδἰγθα 5011 μου βη64 ῥονγατ [μ6 ΤᾺΪΤΕΥ ἀπᾶ ὑμεῖσὺ 
δά μουθηῦϑ, ὑπᾶὺ 1. [86 οομδυϊ αι ]οη8} βου 1 Υ (δοκιμασία) οἱ [86 56η- 
δίουβ οἱ θοῦ, --- ΠΟ. ἴοοκΚ ρ͵δοα Ῥοΐίοσα 6 οαὐ-οοϊηρ ιοπαία, ---- [Π6 

ΟὈ]οἴϊοι ἡγὰβ ταθοα δσαϊηδῦ Μδη θὰ [Π8ὺ 6 Πδα βουνϑᾶ διηοὴρ [86 
ΟΘΥΘΙΤῪ ἀασίηρ [Π6 ὙΘΑΡ ΟΥ̓ ΔΗΔΙΌΒΥ, 88 ὑμ6 Αὐῃθηϑη5 ἰθιτηθα ὑμᾶς 

ῬοΙοα οὗἨ πῃοοηδί αι ]ου δ] σονθητηθηΐ. 

10 δα Ὀδοθῃ ἀθοΥθϑά, δου [ῃ6 τϑϑίουδ 0) οὗ [6 ἀθιηοοσδου, ἐμαῦ 
ΤΏο86 ὀανΙΥ -Ἰηθη ὙΠῸ 84 βουνϑᾶ ἴῃ {Π6 ἐἴπηθ οἵ ὑπὸ ΤΥ μου] 

τοίαηα {86 κατάστασις, ὑπαῦ 15, [86 Δ]]ούγαηοα σταμίθα ὕποτῃ ὈΥ {π6 5βἴαϊθ 

ἴον {μ6ῖν οαὐί. Τὸ 15 Π͵6Ιν ἐμαῦ {86 ὑγυδηΐβθ, δηχίουϑ ἴο τϑοῦεῦ [6 

ΤΑῚ ΚΒ οἵ ἃ ἴΌΤο6 οἡ Ὠοἢ {πον ἀδροῃᾶοᾶ, Πδά ρογνουίθα {815 Δ]]Ούσϑο6 
ἴο ὀαψ ΙΤν-ΤΏ 6, ΟἸιβθ ΓΛ ΔΙῪ 85 1 Ὠδα 66 Ὀοίοτο ὑπο ν οϑηη6 Ἰηΐο ῬΟΥΨΘΤ, 

Ἰηΐο ἃ πιθ 6 ῬοΌΠΌΥ ἴοΥ ραγίϊθαη5, δη ἃ ἐπδὺ 06 ΤοΒΟΌσΤΟΘ5 ΤῸΓ 1 οΔΠ}6 
ἴτότῃ πηυρ ίθουβ οοπϑοδίίουϑ. ΤΘ ἄθοτϑο οὗ υϑοϊδιηδύϊοη ψγὰ5 ἀουθύ- 

1055 ἃ βΒίτοκθ οὔ σθηθασα αὖ [Π6 σανανυ, 80 Π8 ἱπουττρα [Π6 Ὠαἰτθά 
οἵ ὑπ6 Ῥϑορὶβ ὃ. [6 ἀδνούΐοῃυ τ πίοι ὑμὸν μα βῆονγῃ ἴο [Π8 οδαβα 
οὗ {μ6 ἐγτδηύβε τοῦθ σϑιρδυῖϑ, {μᾶὺ [86 ΒοΥβοπίθῃ, 88. ἃ οἷἶδββ, βδᾶ 

βίθδ [ἈΒ}]Υ βαρροτίθα 186 ΤᾺΙΤΓΥ ἐΒτουρὮ 411 ὑπ Θμουτα 165 οἵἩ {Π6]} 
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ΟΔΥΘΘΥ, 8η4 Πιδα τηϑᾶο {πουάβοῖνοθ {πον θαυ βθ 8 ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ βρθοὶοϑ οὗ 
Παρίου οὐἴτηὸ 1 οΟἢ οΟυ]ἃ ῬΟΒΒΙΌΙΥ θ6 ᾿ππϑρίηθα ἴο δχαϑροταὶθ {μ6 
[66] πρβ οἵ {Π6 6χῖ]ο5, (ΗΠδί., Ν ΤΙ]. Ρρ. 246, 802.) 

ΤῊ15. τϑοϊαμγδύϊοῃ. οὗ [)6 κατάστασις τιδύθτα Πγ Ῥτοάπορα βοσηθ 1ὰνν- 
ϑαϊα, ΏΙΘΩ ποῖ ὑτῖοα Βοῖοτα 7πασο-ἀὐγοοαίοα (σύνδικοι), 0 δᾶ 
Ῥθϑῃ Δρροϊηΐθα ἴο ἰδκθ οορῃΐζϑηοθρ οἵ {μ6 0181}15 ἴῸΥ 1 θη Πολίοη, 
ὑμαῦ ϑύόβθ δος [ῃ6 σϑίθσῃ οὗ [86 δχ!]Ἱϑα ἀθηγοογαΐθ, ΠΟ86 ῬΙΌΡΟΥΤΥ 
Π84 Ὅθθη οομῆϑοδίθα ὈΥ {88 ΟἸρΆγο8. ΤῈ 1188 οἵ [86 ὀαγδὶτυ-Τα ἢ 
616, ΟΥὗἨ ὁουγδο, ἴῃ ον άθηοθ ΤὮΘΒ8 1188 ὑσοτα οἡ ἰΔ ]οῦβ οογοσθα ἢ 
ΘὙΎΡβαχα (σανίδια). ὙΠρΒὸ 1ἰδ 8, 85 τοῖϊρηῦ μανα Ῥβϑῆ, δχρϑοῦοᾶ, μδᾶ 
Ῥόθῃ. ΤΠΟΤ6 ΟΥ 1685 ΟοΥγαρ θα, ΠϑΙλ68 δρρεθα 8 ἩϑΙΏΘᾺ Ἰηβουίοα, ΤῊΘ 
τ βϑπ 15 οὗ {πΠ6 1608] Ῥγοσθθάϊ 8 ΘΥΘ ῬΓΟΌΔΌΙΥ νϑυΐοιιβ. Βαΐ ἃ Θομηθο- 
ἴλοῃ νὰ ὑμ6 ΘΑΥΔΙΤΥ͂ βου ]ο06, τ  ὕ . Ῥοβι ν6 ] 7. ἀϑθοουίαϊ θα ΟΥ ποῖ, 
τηϑθ ἴῃ ΤΠΘΠΥ͂ ο85685 11{{16 ἀἰ δηθηόθ. (Θ'θδ ὃ 8.) αὐτοῖο τοιμδυῖςθ, “ [86 
ΘΘΠΘΙΔ] ὈΟάΥ οὗἩ ὑπ6 Κυϊσῃΐθ βαβεγθᾶ 5ὸ 11:}16 ἀἰϊδαδγαηίαρο ἔγτότη {88 
γϑοο]]θοίΐοη οὗ {π6 ΤὨσν, ὑμᾶῦ τηϑὴν οἵ {πμ6πὶ ἴῃ ἰδοῦ ἀαγϑ Ῥθοϑτὴθ 
ΒΘΏΔΙΟΥΒ, ΘΘΏΘΥΔΙΒ5, ὨΙΡΡΘΙΌΝΒ, δα οοοαρϑηΐδ οἵ ΟἿΟΣ ΘΟΙΒΙἀΘΤ 016 Ῥοδίβ 
ἴῃ {86 κἰαίο.) --- Ηδί., ὙἼΠΙ. Ρ. 806, ϑοτηρίίτηθθ, ΒΟΟΣ, ὑΒ6Υ Ὑ6ΓΘ' 

ΤΉΟΥΘ ΒΘΥΟΙΟΙΥ ἰτοαϊοᾶ (θγν. ΧΙ ΧΥ͂Ι. ὃ 10). 
ΜδλθΒδιιβ, τυ 15. Βοταουγμαῦ ΟΒΧ 610 58 ἀοτα ΘΆΠΟΥ, τη δ μᾶνο οἴνθα 

οὐθδδίοῃ ἔου [86 οοιηρ οί. ΗΘ τηϑῖκθδ, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, ἃ ΒΕΘΙ ΪΏΡΤΥ πηΐτη- 
ῬΘΆΘΒΔΌ]6 ἀθίθμοθ τὰ ἃ ΒΚΠ Ὰ] πι88 οὗ ἔλοίβ, ἀπ σι} ἃ ἴτδ6 δηά 
ὉΠΤΟΒΟ νᾶ ὌΧ ὨἸ Οἱ ΐοη οὗ Ηΐ5 1118 πᾷ μῖβ ῬΟΙΒΟΏ81 ομδιδοίου, Ηδ 8ρ- 
Ῥθδγ5 δθ. 8η. Αὐμοηΐδη ἤτοι ἃ φοοα [Δ 0}11Υ οὗἨ [Π6 ο]4 βίδιηρ, μοβί1]8 ἴο 
1μ6 ἀἰδβοϊαίθ 16 οὗ δ]θρδηΐ τηθῃ οὗ μἰ8 808, ποῦ ΨΕΙΥ͂ σαΓΘΙᾺ] 1ῃ Ἀ15 
ΘΧΙΘΤΠΔ] ΔΡΡΘδτθηο6, ἀπ ταῦρον ἀἸβροβθα ἴο Ὅταν οὐ ]όϊϑιη, Ηδ 15 
ϑοῖζγο, ἀδνοίθα, τϑβοϊαΐθ, δᾶ Ῥταῦθ, 1Ὼ ἃ βοιηονγηδῦ ΤΟῦΡ ἢ ἃπᾶ ἴτη- 

Ῥϑύπουϑ νγὰν, θὰ (Δ Κο8 Ῥ8 18, ΒΥ͂ ρτὶρύμθϑα ϑηἃ 5011 τηουϊ, ὑο βθοῖιτα 
86 ΔΡΌΙΟΡΔΙΟΝ οἵ ἷ5 6 ]Πον-ὀϊάσομθ. 0 Οἢ ἃ ὁπαταόίοι ὀαρυϊναίοβ 
τι8 ὈΥ 105 ῬΤΟΌΙΥ͂ πα ΟΡΘΏΠΘΒββ6, ὃ δια ἴῃ 108 οἶθαν ἀρ] Ἰηθαύίοῃ 1 γ 88 Πδ8 
Τατη θη ἃῃ ἜΧΟΙ] θηὐ ῥτοοῦ ὁΐ ἢΐ8 51]. 

ΘΕΝΈΒΑΙ, ΝΌΤΕ ΟΝ ΡΟΙΧΤΘ ΟΚΒ ΤῊΒΞ ΑΤΉΞΝΙΑΝ ΟΟΧ- 
ΟΤΙΤΌΤΙΟΝ ΤΟΟΗΕῸ ΙΝ ΤΗΙΘ ΟΒΑΤΙΟΝ. 

[ΕῸΥ ὍΠΟΥ αἰαδοιαθηΐβ 566 Θαρϑοίδ!ν Ξταὶθῃ 5 Θῥοέϊοπαγῃ ο ΟΥ̓ οἷς απ Βοηναν «Αἱ ιν 68.} 

1. ΤῊΝ οὐὗυϊί δια ἴΠ6 ηυὐῥέανγῃ! σοηιϑενδυυδουν οὗ [πὸ Αὐμοπίδηβ τὰς 
ῬΆΓΆ116]1. ὙΠ πϑίϊομ; βίποθ 686 ἀθηιοουα οι] τϑοὐσϑηϊζαίοι, ὈΥ͂ Ο115- 
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{οηθ8, Β. α. ὅ09, Βα Ὅθοι ἀἰνίἀοα ἰηΐο ἐθῃ ἐγὶδο6 (φυλαί) ΤΉΘΕΘ 
ῬΟΝΒΟΒΘΘα, δ} 15 Ἰοδαϊηρ ΟΒοΘΥΒ, 105. ΘΟΙΏΤΊΟΠ. βδηοίπιαιῖθθ, δα 105 

ὑπ1041 [ϑϑύϊναθ, θαὖ, δ8. ΘΟ ΡΟΓΔΌΔΟΙΒ, ΓΠ6Υ δα Ὧο Ῥο] 0168] βἰστιὶἤοδιοο, 
8 βου ἸΏΘΓΘΙΥ 85 ΟΥ̓ΡΘῺΒ ἴῸΣ 86. ῬΟΥΡ ΟΣ ΪΏΔΏΟΒ οὗ ο1}1} δῃα τ] δ νῪ 

Βουνίοθα, (Οασίλαβ, Ἠϊβέ., 1. ῬρΡ. 407, 408. 

“ΤῊΘ. ῬΏγ]6, βαγ8 τοί, β66 118. ἴο ἤᾶγα Ῥθθη “ὑπ ΟὨ]Υ͂ ταὶ] ταν 

οἰαβοι ποίου. Καόνσα δ Αὐμθηβ." ΤῊΒ 50] 1615 οἵὗἨ δὴ Ῥάν] Τουχη θὰ 
ἃ ἀν βίοι. οὗ [86 Δύπαν (ὃ 16) οα]]οᾷ ἃ τάξις, βυραϊνιἀ ρα 1πῦο λόχοι, 
πρᾶον λοχαγοί. ΤἼΤΠ6 τάξις οὗ 86 ΑΥ̓ΠΘηἾδη8 νγὰ8 {88 ἃ ἸΔΡΟΘῸΣ θΟάΥ 
ἴμδη. διότ οὔμα ΟὝθοτβ. ΕΟ. τάξις γὰ8 ὉΠΑ͂ΘΥ ἃ ταξίαρχος. ΤῊΘ 
[θη ἑαχίαγοῖδ, το ϑοίθαᾷ δβ. 1Ιθαθηϑηΐβ 8δηα δβϑδιβίαηίθ οἵ 0886 θη 

δἰγαϊοσὶ, ὈΟΤᾺ ἰπ ῥϑᾶθθ ἃπᾷ ἴῃ 781, Θοτατηϑπ θα ΟὨΪΥ {π6 Ἰηΐαηύτυ οὗ 
1π6 ἔθη Ῥγ]. ΤῊΘ οΔΥΔΙΤΥ͂ ΘΟΙΩΤϑημἀθν ἴῃ ϑϑοῖ ῬΏγ]6 ᾿γχ88 (1168 
φύλαρχος (ὃ 6), δηᾷ {π86 ἴδῃ ρψίιαγοίιδ Ὑσθυα ὑβθγαβθῖνθθ Βα ογαϊηδίβ ἴοὸ 
ὖνο λύρραγεοννδ (ἵππαρχοι, ὃ 8. ΤῊ οἰ χα ]ΠδατῪ ΟἸΟΘΙ τγὰθ {86 
βέγαΐοσιιβ (στρατηγός, ὃ 8). ΟΙἁ {8686 ὕπϑ6γ6 Ὑγ6 16 80 ἴθῃ, ομθ ἴ01 θβοἢ 
ῬΏΥ]Ο. ΤΈΘΥ ἡγοῖτο οἸθοϊθα ὈΥ͂ ρορι]δῦ βυγαρο, δα ὈΓΘϑΙ 6 ΟΥ̓ΘΡ 81] 
τηϑίουβ ΒΘ] ορΊηρ ἴο {8 γγ81 δη {86 ΤΟτοῖρ ἀθραχίσηθηῦ. ΤΟΥ α͵5ὸ 
ποιηϊηδίθα δα ΘΧοἰβθα σομύτο] ΟΥ̓ΘῚ [86 ΠῚ ΘΙΆΤΟΙΒ, ΟΥὨ πᾶν] ὀδρύδι 8, 

δα, 1 σΘΏΘΙΔΙ, 616 ΟΒδυροᾶ τ βαρουϊηἰθμάθηοθ οὗἨ ὑπ6 ῬαΌ]1Ὸ 
οβοΐοίγ. ΤΉΘΥ δα [86 ῥόον, 1 8) ΘΙΏΘΓΡΘΙΟΥ, οἵ σοηνοκίηρ, ΜΈΝ 
οοπβϑηῦ οὗ {Π6 βοηϑίθ, 8}. Ἔχ ΒΟΥ ΠΔΤΎ ΔΒΒΘΙΔΌΙ]Υ οἵ 088 ῬΘΟΡΙΘ ; δῃα 
Θύθῃ, οὗ Ῥυόβι  ]ηρ ΟΥ ἀἸβθοινίπρ {Π6 ἀββοαθ]ν, 1 βὸ ὑπ6 προρββ θα 
οὗ {86 5βίαϊβ βοοιηβά ἴο τϑαυῖσο. 

2. ᾿λμίω διὰ ])οηνθ8. ΤῊΘ ῬΏΥ]θ Ῥοβδθθβθα πὸ ]οοδ] οθηΐγοϑ οἵ ἐμοῖσ 
ΟΟΥα, θα Ὑ6ΥΘ ΒΠΏΡΙΥ ἀρρταοραύίοῃβ οἵ ἀθηιθβ. ΤΉΘθ6 ἄθιηθθ (δῆμοι) 
ὙΘΣΘ 0081] ῬΔΙΙΒΉ 65, δ ἄθιμθθ ΒΊΟΝ τηϊρηῦ θ6 τουποίθ ἔροτα Θϑ 
ΟἾΠΘΥ ὙΓ616. οὗνεπ ἱποϊπαθά ἴῃ {Π8 βαπηθ ῬΏγ16. Τὴ οι ῬἘΥ16 {Π678 

ΟὝΟΥΘ ΟἹΡΊΩΔΠΥ ὕθῃ ἄθτηθϑ, Κα 0Π6 πυταθου ρυδάσδ!ν ἱπουβαβθᾶ. ΤῊΘ 
ΘΟΙΊΧΩΟῺ, ἰο681 θη οὗ {Π6 ῬῊγ]8 τσὰβ ἐπ6 οἷὐζγ δροτα, ψΏθτθ {6 
βίαϊπιθβ οὗ [88 ἴβῃ ἐγ]0 8] ἢθγοθβ βἱοοᾶ, Ῥαΐ ὑπαῦ οἵ δὴ ἄδιηβ τγαβ 19 
ΟΥ̓. ἃροτᾶ. ΤῊὴ6 Ἰδπα-ΠοΙ4ουα ἴῃ βδο ἄθπιθ σοῦ οδίαϊορτιοᾶ, δηᾶ 
“τρριβίχαϊοῃ. ἴῃ [Π6586 ῬΑΥΐθἢ 1155. Βουνβᾶ ἂβ δυίάθποα πὲ δὴ ἱπᾶϊ- 
νἹἀ.8} ῬϑἸομρβα ἴο {π6 δουηίγν ἴῃ ρόποῖαὶ, πᾶ τγὰθ ϑης 164. ἰο {86 
ΘὨΪογτηθηῦ οἵ οἶνίο τἱρμίθ. ὙΒοιρΏ μ6 ταῖρῃῦ ομδηρα Ηἷ8 μαι ϑἰΐοη 
88 Οἰθῃ 88 ἢ 116, μ6 5011] οοπύϊηπβα ὑο Ὀδίοπρ ἰο [π6 ἄδιμθ ἴῃ ψ ὨΙΟΝ 
[6 Βδᾶ ὁποθ Ὀθθὴ τορι βϑίογϑ."--- Οὐ ϊα5, Ητοί,, Τ. Ῥ. 407. 

11Κ6 συν ἴονηϑ, {86 ἄθηιθθ μϑᾷ {μ6 1 Ιοοα] σονθεητηθηΐθ, ὑγθαβιτῖ69, 
Δ} χτηθοῦϊηρθ, 8Π4 ταθϑα {Π6ῖν αποίδϑ [Ὁ [6 ΔΥΊΩΥ δη ὩΔΥγ. ΤῊΘ 
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ἄσιηθϑ ὝΟΤα βοιηοίλμλοθ οὐ ἴατρθ δχίθῃηὐν δῃα Ῥορα]οιθ. ΤῊ ἀ6Π16 
οἵ Αομδτμδ6 ΒΡ] 6 ἃ ἴοσοθ οὗ ἔ8τθο ὑβουβαπα πηθη ἴῃ [Π6 Ῥβίοροι- 
ποδί αι. ΤὮδ τηοιθ 15 οὗ ἃ ἄδθπιθ ψ 6 ο8116α ἀσηιοίω (δημόται, 
δ 14), δά {86 Βοδα πιϑῃ οὗ βϑ ἢ ἄδυμβ νγβ βὺυ ]6α ἀδηνατοῖν (δήμαρχος). 

8. ΤΟ ϑοπαίοε (βουλή) μαᾶᾷ Ῥδθα οομηροβϑα, β'ποθ ὑ88 {1πὶ6 οἵ (18- 

[Π6η65, 17 γγχα δχοθρὺ ἐμ τϑνο] Ὁ] ΟΠΔΥῪ Ῥϑυϊοᾶ δροαὺ [86 οἷοβα οὗ {ῃ6 
Ῥο]ορομποθβίδη Ὑ υ, οἵ ἔνθ μυπᾶγθᾶ οἰϊσθηβ, ποῦ ἌΠἅΟΥ ὑΊ ΤΟΥ ΥΘῈ18 

οὗ ἀρθ, 8ο ψ6 τ ομόβθῃ ὈΥ Ἰοῦ (κύαμος), δια πο] οἷἶοθ ἴῸ ἃ ὙΘΆΙ, 
χηθοῦϊηρ ἀΔ1]γ, δχοθρῦ ὁπ ἔβϑινα]β ἀμ Βο]άδγϑδ, δῃᾶ σϑοθὶντηρ [86 
ὀοτηροηβαίίοῃ οἵ ἃ ἀτδοῆτη (ἀθοαῦ οἰρμίθθῃ οθηὐ8) ΡῈ ἅἄδυ. ΕΟ 
βϑηδίθι οἷθοῦ μαᾶ ἴο Ὁπᾶρθυρο [86 βου αν (δοκιμασία) (866 ΟἸὀηογαῖ 
Νοίε, δ), ἴῃ ΒΟ} ονιάθηοθ πλαϑὺ θ6 Ῥγθβθηίθα οὗ οὐ] Ζθ 5 }1ρ, ἃσθ, δηᾷ 
[τϑϑᾶοχῃ ἴτοιη ἀτιμίαι (66 Οϑηογαὶ Νοίο, ΧΧΎ, 8.) Τὴ Πποὕ]ομΒ οὗ 
[86 βοηδαίθ γα ἤο οὐἱρίηδίθ ὈΌΒΙΠΘΘΒ [ῸΓ {86 φϑηθσαὶ δβθθιθ]ν, ἴο 
διῖκθ οδγ6 Ὁ [86 ὩΔΥΥῪ δα ΔΥΒΘΏΔ]8, ἴο τοοα]αύθ 811 τηϑύζουβ οὗ ΠηθηΟ6, 
ἴο πᾶσα οὗ [816 αυδ]1ῆοδίϊοηβ. οἵ τηδρ᾿δύγαϊθβ, πα οὗ [16 τῃϑιλθοῖβ οὗ 
ἐμοῖν οσσῃ ὈΟΑΥ͂ ; 8πα 8150 ἴο τϑόθῖνϑ, 8ηα βοιῃθίτηθϑ ἴο ὑγΎ, ἸΠ ΟΥτἃ- 
ϊομβ (εἰσαγγελίαι). (Ξ866 αφηογαΐ Νοίο, 1.) ΤῈῊΘ πα 1618] Ῥόνγαυ οὗ [ῃ8 
βϑῃδίβ νγὰ8 Πτηϊίθα τοι Β. Ο. 461 ἤο τὉ86 ᾿πηροβιθοι οὗ ἃ ἤμε οἵ ἥνα 
Βπαηάτνοα ἀγδοῆταβ --- δδόουύὺ ᾷ 90.486. ΒΟΉ ῬΏΥ]6 ψὰ5 τοργοβθηϊθα ὈΥ 

ΒΕ βαηδίοσβ, δμᾶ βοὴ ΗΓ ἴοοῖκ ὑμ6 Ἰ6ϑα οὗἉ ἀῇἴα:γ5 ἃ ἰθῃῦ ραᾶτὺ οὗ [86 

γ6 81, ΟΥ̓ ἰοὔ, ἀπᾶθν {86 μϑιηθ οὗ ρυγίβθηββ (πρυτάνεις). Οπδ οὗ [Π686 

νγὰ8 ἀγάγῃ ΘΟ ἢ ἀΔΥ ἰο ῥγοβϑί4β δθ Εριβίαΐεβ (ἐπιστάτης) ἴῃ [Π6 βοεπαῖβ 

8η4 [16 ΔΒβο Ὁ] ν, δηα ἴο Βο]α [Π6 Ῥα]16 8568] δα Κογβ. ΑἸον 8570 8. σ., 
186 Ἐπριβίαίββ οἤοββ Ὡ1}6 ῬΧΟΘΟΤΪ (πρόεδροι), ΟΠ6 ἴτοτα ΘΔ. ἢ ῬΏγ]6 Ὀαὺ 15 
ΟΥ̓, 8πη4 οπ6 οὗ [8686 ργϑβϑι θα 1ῃ {86 βοηδίθ δηα [86 Δβϑθυι]ν, ψ 116 

188 οἴμοὺ Ἐρίβίαζθβ, ἃ8. οῃδίττηδῃ οὗ {86 ῥυγίδῃθ, μ6]14 {86 Καγβ δηᾷ 
568]. 

4, ΤῊ αϑϑογδίῃ (ἐκκλησία) δυο υϑοθᾶ 411] 186 απϑ]}8:6α ἔγθοσηθῃ οὗ 
Αὐὔΐοα. Α τϑῃ οου]α Ῥ6 αὐ] ῆρα [ῸΓ τοι θουϑῃρ αὖ 86 ἃρα οὗ 
ὑσθηΐγ. Τῆδ τηθοίϊηρθ, Π6]4 τοου ΟΥ̓ ΤΟῸΤ {ἰτλθ8. ἴῃ ΘΟ ῬΥΥΊΘΏΨΥ, 
ΟΥ ΤΟΥΕΥ {ΠΠ65 ἃ ΥὙ6 87, 8ϑϑϑιῃ ]6α ἴῃ ὑπ6 βηψα, ἃ Βϑιῃ οἱ ΟΌ]ΑΥ 8Υ68. ΟἹ 
8 ον ἈΠ] βουνοῦ οὐ {Π6 τϑοραραϑ. Χ1] χηϑίξοιβ οἵ Ῥᾳ116 δπα 
ὩΔίΟΠΔΙ] Ἰπἰοτϑϑῦ, ἔουθῖρηι Οὐ ἀογηθβίϊο, τσ Ὀθοοσηθ Βα] οὐδ ἴου α15- 
Οὐβϑίοη. Τύ γγαϑ ποὺ δοοουϊηρ ἰο Ἰὼ ὕο ὈΥΐηρ᾽ ΤΟΥ γαγα ΘΗΥ͂ ῬΑΡ ΟΌ]ΔΙ 
ΤΩΘΑΘΌΤΘ ἰδαρ 84 ποῦ ρυθνίοιιϑῖν τϑοθὶ γα {Π6 βδῃοίϊομι οὗ {π6 βϑηδίβ 
ὉΥ 8 προβούλευμα, οΥ Ῥαθῃ τοίουιρα Ὅν {πῶὺ Ῥοαγν ἴὸ {8 ΘΒΒΘΙΏ]Υ. 

Ῥυνηδρα οἵ βρθθοῦ νγ88 ποῦ οομῆηρα ἤο ΒΗΥ͂ Οἶδ85 ΟΥ ὅθ. ΡΘΆΚΟΥΘ 

δἀαγθαβθα {8Π6 τηθοῦϊηρ τόση ἃ ΒΙΡῺ Ῥ]λύοστη οὗ βίοῃο (βῆμα, 5:1}1 οχὶ βὺ- 
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ἱηρ)ὴ. ΤὮΘ βθηβ6 οἵ {86 τηϑϑῦϊηρ νγὰβ δχρσθββθᾶ ἈὈΥ ἃ ΒΟΥ οὗ μϑηᾶβ 
(χειροτονία) οΥ ΌΥ Ῥα]]οὺ (ψῆφος). ὙΔδ δὐΐθηᾶδποθ οὴ. ΟΣ ΠΔΤῪ δββθχὰ- 
ὉΠ ἀδγϑ ῬΥΟΡΘΌΙΥ πυταροτθα δουὺ ἤνα ὑμουβαηά, 

ΑΒ ἴὼ δἀάϊοῃ ἰο {86 [ΟΥ̓ τορτ]αῦ τηϑοϑῦϊηοθ οὗ δΥΟΥΥ ὙΘ6ᾺῚ ὕποτο 
ὙΘΙΘ ΤΩΘΗΥ͂ Βρ60184] τηθοίληισϑ, [ἢ 8 ῬΟΟΙΘΙ Οἰθββθ8 ϑγο]α αἰπὺ Ὅ6 ῬΓ- 

ἀδηθᾷ ὉΥ αὐδβηάϑῃοθ, ΟἹ χατιϑῦ ΥΘΒΙΡΉ [6 σΟμΐΤΟ] οὗὨ δἰ 5. ἴο ῬΘΥΒΟῚΒ 
οὗ φγοα ἢ δηᾶ Ἰοῖβθαστθ ΠΟΘ γὰϑ8 βόπιθ [ϑύϊοθ, ὑμογθίοτθ, ἴῃ {ῃ6 
δυγδηρθιηθηῤ ὙΨΏΪΟῊ βοουχοα {π6 δἰΐζθπάϑηοθ οὐ [88 ῬΟΟΥΟΣ Οἱ ΖΘ Ὲ8 
ὉΥ 41]1οίπρ᾽ 8. οοΙηρθηϑαίίοῃ. οὗ, αὖ ἢγβύ, ὁπ 6. ΟΡ0] ((γθα οϑῃΐβ) ἃ ἄδυ, 
ὙΏΙΟΙ πτὰθ ᾿πογοϑβθα ἰουσασα (Β. ο. 892) ἰο ὑῆτθθ οὔ 015. 

ὅ. ΤΊ Δοκιμασία. ῬΘίοΥΘ ΔΗΥ͂ ῬΘΙΒΟῚ ἘῺΟῸ διαᾷ Ῥβϑθὴ αἀθδιρπιαίδα 

ΟΥ ο]οοίβα ἴο 8ὴ οὔιοθ νγὰϑ Ῥϑυτηϊ θα ἴο δηΐου οἡ 18 ἀπ 165, Β6 ᾿γ88 

ΟὈΠΡΘα ἴο Ῥᾶββ 8 Θχϑυαϊηδῦοι ᾿ΐο Ὦ15 ῬΥΘΥ]ΟῸΒ 16 δηᾶ οομᾶποί, 
ΙΒ. βου την οὗ αὐ] Ποαύομθ γα ὁ]16α {6 ἀοζήηναδῃ (δοκιμασία). 

Τὸ αἰά ποῖ ἴακο δοοουπῦ 80 το οἵ {πΠ6 δοῦπϑὶ ὀδρϑοὶῦθ5 δηα ῬΘΥΒΟΙΔ] 
απ Δ}11 65 οἵὗἠἨ [6 Ῥ8υβοὴβ α]θοϊβα, 85. οἵ τηδύϊζουβ Πκὸ 186 Φ0]Πονηρ: 
ὙΒοῦμοσ {86 Ἰπαϊνιατπια} σγοτα ἃ σου 6 ]γ Ῥοτῃ Αὐμοηΐδη οἰδζθη δᾶ 
οὗ ῬΙΌΡΕΙ ἂρθϑ ; μϑίμον μ6 μδᾶ ἀἰβοματρθᾶ μὲ 4114] ΟΡ] ραίϊομϑ ἴο μἷδ 

Ῥδγθηΐβ, δηά Π8α ἄομῃο 18 ἀπ 85 ἃ οἰδίζθηῃ ἴῃ 7 ; ΒΟΟΣ μ6 Βδᾶ 
ὈΟΓΏΘ δ15 Ῥαχὺ ἴῃ {μ6 ΟυβίουηϑυΥ βϑου ἔσο, δηἃ δα ἀἰβομανροα 15 

ἀοοὺβ ἰο 86 5βἰαϊα ; δα ψ βοῦμου ἢ6 δα ϑηραρδα ἴῃ ΔΩ ὑγδηβϑοῦ] 0Ὴ8 
Ῥγο] 1018] ὕο {86 βἰαῦθ, ΟΥ᾽ ΒΟ. 88 Βμου]α ᾿ποαρϑοϊαῦθ τὴ ἴῸΡ οἷνὶο 
Τππούΐοηβ. ΤΠ6 ἀΟΪΙΏΔΘΥ τὰ Ὠ6]4 βοχηθίϊχηθβ Ὀθίοσο {16 βθηϑίθ, 
Βοτηθυτηθβ Ὀϑίοσα ὑμ6 Πππυ-οοιυτίβ οὗ ῃ6 αἸοαβίβ.ι (8866 ασηογαΐ Νοίδ, 

ΧΙ]. 3.) Τὸ νγὰϑ ἴῃ οὐδ δὖ ΒΌΘΙ. {Ππγ65 ἴῸΓ ΔῊΥ ῬΘΊβοι ἴο ΟὈ]θοῦ ἤο {88 
βέμπμοθα οὗ ἴπ6 οαπᾶϊάαϊα ἀπᾶδι βοσαῦηγ. ὅ.0. ψ]46- τοϑοβίηρ' 8. Θχϑιῃϊ- 
ϑίϊοῃ οὗ 8. τηϑηβ ΏΟ]6 τϑοογά, ῬῈ]1. 8πα ρυῖναίθ, σαν 16 ορροΥ- 
ΦαητΥ ἰο οὈ]θοίουβ, δια Ῥοσταϊ θα, 45. Ὑ78 866 ἴῃ Π6 [Ὁ] ]ηρ οὐ ]οπ, 
8 64.841] ἀἰβουτβίγθμθαθ ἴῃ ΤΟΡΙΥ͂ (δ 9. ΤῊΪΒ Ἰηδο δα οη. ᾿γχὰ8. Βοταθ- 

[ἰηθβ Ῥουνουοᾶ ἰο {μ6 ρυδυ βοδίίου. οἵ Ῥυῖναίθ ρυυᾶραθ, Ὀπὺ νγα8 4180 

φαγηθα ἴο δοσοοπηῦ ἀρδϊηθῦ βοὴ ὉΠΟΥ͂ ῬΘΙΒΟΩΒ ῺΟ ὁου]α ποὺ Ὀ6 

ΒΙΘΟΘΕΒ ΠΥ Ῥτοβθου θα ἀπᾶϑυ [ῃ6 αν. 
6. Α 5 ηάίοιιε (σύνδικος) 15 δοτηοίτηθθ Βυ ΠοΏσταουιβ Υ]ἢ ἃ ΑΨ ΘΟΌΤΊΙϑ 

(566 Θοπογαΐ Νοίο ἴο [μ6 παχύ οὐδίϊουμ), ἃπα βοιηθυϊπηββ, 85 ἴῃ 018 οτᾶ- 

ἰΐοῃ, ἀδποίθθ δῃ δάνοοαϊα οἵ ἃ ρεοῦ]αν Κἰηά, ροββαβδίπρ βοχὴθ πα 1018} 
Ῥονοβ. ΤῈ6 ἀσίγ οὗ [815 οἷ688 οὗ σύνδικοι Βοοτη8 ἴο μᾶνθ Ὀβθα ἴο 

Θχοχοῖθθ ἡππἰβα!οὔϊοη. ἴῃ ἀϊβραῦεβ σθϑρθοίπρ ῬΤΟΡΟΥΥ ο]αἰτηθᾶ θοῦ ὈΥ 
186 βαίθ 8η4 ὈΥ͂ ῥυῖναίβ ραυύϊθϑ, ββρβοῖδ!]ν οοπβοαϊαα ρρορενῖγ. ΤῈ 
ἄγρὺ δρροϊῃϊτηθηῦ οὗἩ βιοι ἔα πούϊομδτθβ ἴΟ0}Κ Ῥ]8 66 οἡ [88 τϑϑίοσα 10} 
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οὗ 6 δοηῃβυ δι] 0) του [μ6 ονουίμτον οὗ 886 Τγβδματίϑη ὑΥΤΔΏΏΥ͂, 
Β. σ. 403. ΤῊΘ πᾶπιθ οἵ σύνδικοι γγὰ8 8180. ΒΡΘΟΙΔΠΥ οἴνθα ο ογαΐουβ 
βϑηῦ ο τοριθϑοηὺ (88 βίαϊθ Ῥίον 8 οσεῖρῃ ὑπ] θαι. 

7. ᾿ίζο. ΤῊ σημεῖα ψοτά ἀθποίρ ΘΗΥ ῬΙΟΟΘραϊηρ ἂὖ ἰδ Ὀ6- 
ὕνγθθῃ Ῥαγίΐεβ γγχὰβ δίκη. ΤῊϊ5. Β8ᾶ ἃ ΜΊΔΟΥ δηα ἃ ᾿ἰτη]ϊθα βθαθθ. [Ι͂ἢ 

16 ΜΊΔΟΥ β86η856, δίκη ᾿ποϊαδοαᾶ Ὀοί ΡΆΡΙ]1Ὸ δθᾷ Ῥεῖναΐθ ϑδοίϊοηϑ ; ἴῃ 
[86 πιογα Ἰἰπη θα βθη86 10 τγθαηῦ ἃ ̓ υϊναίθ βαϊῦ, 116 γραφή γα5 188 

ὙΟΓα ΒΡΘοΙ8 ΠΥ Δρρτορτϊαϊθα ἴο ῬΌΡ]1ο δοίϊομβ (888 Θὀηογαὶ Νοίο, Ὑ11. 
1); 8η4 {μ688 ἀσϑίῃ ὑγεσθ ἀϊν θα 1ηὔο ἔδίαι, ΟΥ ΟΥἸΠ.1] 8] ῬΥΟΒΘΟ ΠΟΗΒ, 
διηἃ δημόσιαι, οΥ 5ἰαία {π1415θ. ΤΏ αἰ βοσθηῦ οἰ α5865 οἵ {γ18]5 ὑγϑθ 8150 

Ἰποϊαᾷοα ἀμᾶου [86 ρἜΌΠΘΙΆΙ Ὡϑιηθ οἱ ἀγῶνες. Εἰσαγγελία 5 σὈ1Π64 

8. Ἰη]ουηγαίϊοι 1414 Ὀαίοσθ {86 βοῃδύβ οὐ [86 δββθι Ὁ] Υ, ΘΒΡρΘοΙ8117 

ἴῃ οαδ65 ποὺ σογθιθά ὈΥ ἐμ86 1ανγ8, ΟΥ ἴῃ οὁᾶ88. οὗ Θῃ]ηθηῦ ῬΘΙΒΟΠΒ, 
ΟἹ Ὠθίῃμοιβ Οἤἴβηοθθ, ΟΡ θη ἃ ΘΟ] ηδύϊοι οὗ Οὐἰπηθ8 ψ1ὰ5 ομαγρθᾶ, 

ΟΥ ἜΘΗ ΒΡΘΘΟῪ {118] ὑγὰθ ΠΘΟΘΒΒΘΥΥ. : 
8. Μανέμγία. Τὰ {μ6 οουτέα οἵ Αὐμ6ῃ8 ΟἾΪΥ Τρθθηλθη ῬΟβΒΟββίηρ 

ὑμ6ῖν οἷν] τἱσηΐβ οου]ᾶ. θ6 τυϊζμοϑβοϑ (μάρτυρες). Οὗ {86 ἰοϑγίαρ οἵ 
ὝΟΙΩΘΗ ΟΥ ΤΩΪΠΟΥΒ ὑΠ 616 15. ΠΟ ἰηβέϑποθ οἡ σοοοσα. ͵ανοϑ σου ]α ἐθϑ 

ΟἾΪΥ ἀπάσυ ἰοχίαχο (866 (ἰδηόγαῖ Νοίο, 11. 2). Βυὺ δἰΐθῃ ἔγθϑιηθῃ 

ΟΟἸ]4 ἐοϑπῖν Π|κ6 οἰδσθηθ. ΝΌΣΟΥ οὗ {86 Ῥϑυθῖθα ἴο 8. δαὶ γγὰ8. ἃ 
οοχταροίθαηῦ τίσ 685 ἴῃ. 15 οὐσῃ οα86, ἐπουιιρὴ οϑοὶ τγαβ ΟὈ]Πρϑα ἴο ΘΉΒΥΘΙ 
ααδϑυϊοηβ. Ῥαῦ ὈΥ 86 οὔμοὺ (5866 Ον., .Χ1]Ι. δὲ 24, 26). Αὐ]ίμθϑ5 80 
τοῦαβοα ἴο ΔΡῬΘδ ΘΗ ἐο πτΩΝΝ, πὰρ ΆΡ16 ἴο ῬΙιοβοουίίοη, Ἠδ 

Ἅχὰβ ποῦ ΟὈ]Ροα ἴο θ6 ργοβθηῦ δὖ ὅπ6 ῬΓΘΙ ΤΑΙ ΠΔΤΥ͂ Βραχίηρ᾽ (866 Οδηογαΐ 

“Νοίο, Ὑ11. 1), θαὺ μῖθ ἀδροβιίίοι δα ἴο Ὀ6 παηῃᾶρά ἴῃ [6 ἴῃ στῖῦ- 

ἴῃὴρ. ὙΒΘῺ 6 νγὰβ 11], οὐ ουὐ οὗἨ [86 σουηΐχγν, ἢ6 ὁοα]α Ὅ6 Θχϑῃ)]ηθα 

ὌΥ ΘΟΥΩΠΒΒΊοη, Δα Ὠ15 ἀδροβί οι γγ88 ὕμθη. οα]]6α ἐκμαρτυρίας Ἠ68:- 
ΒΒ ΘΥΙάΘη66, Θχοθρὺ {μ6 ἀθοϊαταίϊοῃ οὗ ἃ ἀθοθαβθα ρϑίβοῃ, νγὰβ ἰηϑᾶ- 

ΤῊΪ551016. ΑἸΟΥ [86 ῬΓΘΙΙΤΑΪΠΘΙΎ ἈΘΘΡΙ Πρ, ΠΟ ἔλθϑἢ δυϊάθποθ οου]ὰ Ὁ 
Ἰηἰγοάιιοο. ὙΒΘη {Π6 ἐτῖ8] ὑοοῖκ Ρ͵866 [ῃ6 ὙγΙζηθθ5. ὑγὰ8 ΟὈ]ροα ἰο 

ῬῈ Ῥγθϑϑηῦ ἴῃ οουσ, ὍΠοη 86 νγὰβ 1ηὐχσοσποθα, ὑπ6 τγύθυ - Ὁ]. 

(κλεψύδρα), «Ἐς τηθαϑατθᾶ 86. {{π|6 Δ] οὐΐθα ὅο {88 ΒρΘδΙΚ615, ---- ἴῃ 
[886 τηϊάϑὺ οὗ ψῆοβο δάάγθθβθα {86 Ὑγιύμθϑθθθ 616 Ὀτοπρηῦ ΤΟΥ χαρὰ δ 
Βυθπρ ροϊπίβ, ---- τγαβ βἰορροά, {π6 ὙΠ ῦη 688 ἀβοθη θα. [ἢ ΒρθδΚθιΒ γ]δΐ- 

ἴοχστη, δα βἰρη  βοα ἢἷδ ἀββϑηῦ ο μ18 Ὑυϊ ῦθῃ. ἀθροβι ]0ῃ). ἃ8 τᾷ ἴο Βϊτη 

ὍΥ {86 Οἷοτκ. ἘΠῚΒ6 αὖ 186 ῬγΘΙΤΩΪΛΑΡῪ ΠοδΙΐηρ᾽ ΟΥ αὖ {86 {118], δὴ 

ΟΔΙἢ νγὰβ δατηϊπϊδίοτοα ἰο (86 ΜἱΌΠ688. δὺ [Π6 ἰΐαρ ΕΥ̓͂ {π6 ορροβῖίβ 

Ῥαργ. Α οοῃθατηδοίοιιβ ἩΪπ688 Ἰπουστθα ἃ ἤπθ οὗ 1,000 ἀγδοτηβ. 

Α ἴα1886. τίνηθθβ τὰ ἱπαϊοία Ὁ]6, ΜΠ} Ραμ βμτηθηῦ, 1 ὁοην]οίοά, αἱ 
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[88 ἀϊδοτθίίοῃ οὗ {86 σουχί, πῃ. ΟἿ 6] 1015 οὐὗἨ {Π6 ὀογδίουβ, [86 σγοσϑ 

μαρτυρία διὰ μάρτυρες δγ6 ἸΩ ΟΤΟΗΔΉΡΘΘΒΙΥ ἀϑοᾶ το ἀσθποίθ 186 Ἰηΐτο- 
ἀπούϊοη οὗ ψΙῦπ65568. 

ἴὰ οομμθούϊοι. τὰ {818 δα θ] οὐ, 0.8 οὐἹρίηδ] δἱρηϊβοίίοι. οὗ {88 
ὑγοχα πιαγέψγ ἴὰ 186 ΟΠ βίλϑη βθηβθ Ψ1Π τα] Ὧ6. ἀρρχθοϊαϊϑᾷ, 

ΝΟΤΆΈΝ. 

ΧΥ͂Ι. 
ἈΝΑ ΎΥΒΙΝ, 

ῬΑΕΤ 1. -- ἘΈΡΙΣΧ ΤῸ ὙΒΕ ΒΡΕΟΙΊΑΙ, ΟΒΠΑΒΟΒ, ξ81 --8. 

“ ΤΙ. -π-Ξ ΈΧΒΊΒΙΤΙΟΝ ΟΕ Τ88. ΒΡΕΛΚΕΒΒ ΒΕΘΟΒΡ, 889--21. 

1. ΒΕ Ταϊτοδαοίϊοη : Τπ6 ΒΟΟΌΒΘΙΒ᾽ πιδ]ΐο λος {πὸ ΒΡΘΆΚΟΣ. ἃ ὙΔΙᾺΔΌ]8 ἩΡΡΟΠΉΠΗ ἴο 

" ἀοιιομβέταία μἷβ ὁπάταρέον, 881, ὃ, 
ὦ, ΤῊΘ Ῥχοροβίθίοι ; βὐαθίμρ ἴα ΕΘΠΘΙΒΙ Ὑνὰῇιδὺ 86 ΘΕΡΕὐ κοῦ οχρϑοὺβ ἤο Ῥχουο, 8.8. 

.8, πὸ ἀυρυταοηύ, 88 4 -- 8, ὭΔΙΏΘΙΥ : 

«(. ΔῈ δὶ : μ6 ψὰϑ οαὖ οὗ {ἢ 8 οὐυ 11 ὑμ6 αὔαῖγβ οὐ ὕπ6 Ταϊσν Ὠδᾶ Ὅ6- 

ἢ ροΙῺ6 οχἰίοαὶ, 84; δμᾷ αὖ Βυο ἢ ἃ {{π}6 ἐγ ὙᾺΒ ποῦ Ἰπκοῖ γ᾽ {μα μδ. δῃὰ ἔμπὸγ 

ψου]ὰ Ἰᾶνθ Ῥοδοσὴθ ομῃθοξαᾷ, 8 ὅ. 

Β. Ὑμδίονου ἃ [151 86 ΤΟΡΊΒΟΘΥΙ ΙΩΔΥ 5μον, 8 6, Ὠἷ5. Πᾶτηθ ἄοθϑ ἢοὺ ἈΡΌΘΔΣ 85. ἃ 

ΘΔ ΑἸΤΥ-τῆδὴ ΟἰἸΟΣ ἴὰ ἴμθ ῬΏΥΙΔΤΟΙ δ᾽ 115 8, ΟΣ ἴῃ ὕμ6 πα 1018] τΤΘο]δΙηᾶ- 

ἰἰοηϑ, 8 7. 

Ο. Ὕετο τὸ ἔστ ἐπαῦ πὸ δᾶ βογνϑᾶ ἴῃ ὅπ οάναϊσυ, Ἠ6 οου]ὰ Β.ΟΥ͂Γ ὑπαῦ πὸ δά 
Ῥιδτυτηθᾶ ὯΟ ΟΠ6, πᾶ ΘΟ] φνοΐϊηῦ 0 τη ΐγ ΒΌΘΙ ὙΠΟ δᾶ Ῥθθὴ Ὠοῃογοᾶ ΜᾺ 

ἘΙΡῚ οἤῖοο, ὃ 8, 

ΤΙ. --Ἱ, Τηϊτοάποίοτν : Α Ῥουβοηδὶ παυταύνα 18 σθατίσοα ὈΥ {π6 παῦαχθ οὗὨἨ [86 ο886, 8.9. 

Φ, Τα πατταϊίου, 88 10--Ἰ6. ὃ 

Α. ΟΥ̓ 5 οοπᾶποῦ ἴῃ ἀοπχοβεϊς Τ ΙΔ 0.5, 8 10. 

Β. Απὴ 8150 ἴῃ βοοίδὶ δῃᾷ Ῥα]1ο 116, 8811 --16. 

8. Νοραύίνοὶγ. 

. 85 ἄνοῦδα ἰο αἰσϑοϊπία μαρ ὑσ, 8 11. 

Δα ΠΟΥ σπαγσοᾶ ὙΠ] ἃ ὈΥΘΔΟἢ ΟΥ̓ Ἰανγ, 8 12. 

,. Ῥοβι νον. 

,ν 8.5. ἃ νΟΪΆ ὗΘΟΥ ΤῸΤ ἀδησΘΓΟΙ 5 Βουν 66, 8. 18. 

. ΒΟΠΘΤΟῸΒ 0 ῬΟΟΥΘΥ ΟΟἸΓΔΑ͂65, ὃ 14. ᾿ 

, βἰοδαϊξαβὺ ἴῃ Ὀδι]6, 8. 15. 

, δηᾷ οὗ πη δατηϊοα ἀλχίηρ αἴδον ἀοξοαῦ, 8 16, 

8, Ατσρυτηδηΐ ΟὨ Τὴ ΤΔοἿϑ Ῥχββοηϊοᾶ, ξ8 17 -- 19, 

ΓΠκ(. ῬΟΡΌΪΑΥ ἴανου δηἃ ΡΟ] 108] τἱρηΐθ οδπηοῦ 75} 17 Ἠ6 τοζαβϑᾶ ὑὸ ἃ τῆδῃ ἢ 

ΒΌΘΝ ἃ Τϑοοχᾶ, 817. 

Β. Ὑπὸ ὑσια οὐ δουΐοη οὗ δὼ ἨΟΠΟΥΔΌ]6 δηᾷ ΔΜΟΓΙΕΥ͂ οἰἴΖσοη 15. ΒΌΘΝ ἃ γϑοοτᾶ, 

8 18, ταῖβον ὕμδη ῬΘΟΌΜ ΔΤ 1685 οὗ ῬΘΥΒΟΙΔ] ΔΡῬΘΑΥΔΠΟΟ. διὰ ΤΩΔΏΣΘΡ, ἃ 19. 

4. Οομποϊυβίοῃ, 88 20, 21, (Ξ66 Νοίο8.) 
: : . 

Ὥ, ΘΙ Ω δὲ ϑ᾽ 



66 ΝΥοέρϑ. 

1.--συνήδειν, Ο., 49,2. Ἡ., 746. --- ξβουλομένοις, 6΄., 1185. Η.., 799. --- 

κατηγορίας, α., 178. Ἡ., 577. ---- διαβεβλημένοις, Ο6΄., 18, 4. Νοίϊοε ἐῃθ 
ΘΙ ΡΒ δ515 σίνϑῃ ΕΥ̓͂ ροβί δου Ὀεΐοτα {86 δα ] οὐ τούτους. οἵτινες, (μι: Ἰη 6 "16 
Το]αίϊνα, σἶνϑθ ἃ φΌΠΘΙΑΙ εἰραϊβοαίίοῃ ἰο 105 δηξοοοάθηὐ τούτους, ““ [15 οἾΔ85 

οὗ Ῥβϑιβοῃβ.. ηο.᾽ --- ἀναγκάζωσιν, 6΄., θ2. Ἡ., 7587. --- αὐτοῖς, Ο., 188, 8. 
Η. 600. , 

2.-- ὥστ' ἐλπίζω, α΄, 6ὅ, 8. Ἡ., 770, 771. --- εἴ τις.--τυγχάνει, 6΄., 48, 

1. Α. 1, ἃ Ἐ. 1. -- διακείμενος, Θ΄., 112,2. Η.,, 801. --- ἐμοῦ, 6., 171, Ν. 1. 
Η., δὅ76, 8. --- ἀκούσῃ, 6΄.., 20, Ν. 1; 60, 8, Ν. ; 61, 8. Π.., 760, ἃ. --- 

μεταμελήσειν, Ο΄., 27, Ν. ὃ. 
8, --- ἀποδείξω, Ο., ὅ0, 1, ἃ Β. 1. 15 μ6 ἔθη88 ἃ Κα ϊαγ6 ΟΥἩ Δῃ δοχῖβὺ βαὉ- 

ἡαποίνε Σ ὅ66 Θ΄, 87, 2, Ν. 1. ὙμδΥ 15 {με ἀροδοβὶϑ 3---- τῶν αὐτῶν κινδύ- 

νῶν μ. ὑμῖν, α., 170, 2, ἃ 186. Η., 574, «ἃ, ἃ 608. --- τὰ ἄλλα, 1. 6. ὀναχν- 

ὑβῖησ Ὀοβϑῖαο 5 ψιϑῦ-τηθιὐἹοηθα αὐὐδοβτηθηῦ ἴο [Π6 οβύβ Ὁ} 1506 ἃ ΘΟΠΒΌΙΆΤΙΟΙΙ, 

απ ψν ηαὺ Π6 δα δηαατθα ἴἢ ΘΟΠΒΘΑΈΘΏΟΒ. --- μετρίως, ἃ τηοᾶθϑῦ ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΙ 

ἴον ““ἸδπᾶδὈ]γ.᾽ --- βεβιωκώς, Ο,, 112, Ν. 8. Ἡ., 797 ἃ 802. --- δέομαι, 6',, 

10, Ν. 7... 80 ἀξιῶ, αρονθ. Η., 699, ἃ. --- δοκιμάζειν, 566 Θὀοηπογαΐ ΝΝοίο, ὅ, 
Δοκιμασία. --- οὐχ ὕππευον [οὔτ᾽ ἐπεδήμουν], {π6 Ὀτδοϊκοϊοα τοτὰθ βθθῖὶ ἴο 

ἢᾶνο σοῦ ουὖ οὗ γΙαοθ ἔοι ὃ 4. Ῥιβουτηΐπαῖο θοθίνθοῃ ἐμ 5. πηρεογίθοῦ δηᾷ 
186 δουτὶβί μετέσχον. Ὅ., 200, Ν. ὅ. ΟΘ΄, 19, Ν, 8. --- μετέσχον, ]Υ ποῦ 
δοορῃίοᾷ μέτεσχον Σ Ε., 26, Ν. 1. Ἡ,., 868, Ὁ. Ἐτδο ἔσοχῃ 811 οοῃπϑούίζοῃ 

ὙΠ [6 δατηϊηϊδύγα ὁ, 1186 νγὰ 5 ̓πὰ 0116 4]ν ἔτθθ ἔπτΌσῃ 811 τΘΘΡΟΏΒΙ ΡΠ ῸΡ 
118 Δούϊ ἢ. 
4͵- -- Ἡμᾶς, οὐραῖς Ῥοβιθοη. --- συμφορᾶς, αὖ Ζσοβροίατηϊ, οἢ [88 

ἘΘΤοΟΡθδῃ 5146. οὗ ῃ6 Ἡδ]]θβρομῦ, ορροβϑιύθ 1Πιἀτηρβδοῖβ, ΏΘτΘ ἀροσὺ ΟΠ6 
Ἠπη στρα δηα βαυθηὐυ ὙὙ655618, ΠΘΑΤ]Υ ὑπ6 0]6 οὗ {8 Αὐϑηῖδῃ ἢθϑῦ, ὑγ6 16 

1 Κοὴ ὉΥ Πιγβαηᾶθυ, δϑρύθιμ Ῥο 1, Β. ο. 4056. ΤῊϊ5 ἀἰβαρίον γὰ8. ὕΠ 6 ΠηΙΒῃϊησ 

βύτοϑ οὗ {π6 Ῥε]ορομπποδβίδῃ Ὑ αΥ. --- Σάτυρον (1.}, Κίηςς οὗ ἃ αἰδίσ]οῦ 1 [16 
Τδυτῖο ΟΠ τ βοηθβα (τη οἄοτῃ ΟΥΏ68), Ὁ Πο56. οαρὶζα] γα ῬϑῃαρεθΌτη, 8150 

041164 Βοβρογαβ, ἔγοιῃ 1[5 β᾽ παύου) οἢ 16 τνϑϑὺ βίο οὐ ἐπ ΟἸτησηθυῖδη Βοβ- 

Ῥογὰβ (ϑύγαιθ οἵ Ὑϑῃῖ1Κα16)ς. ὙΤΠ6 τοοίοη δὰ Ῥθθη οο]οηΖθα ῬΥΪΠΟΙΡΑΙΠΥ͂ 

ἴτοτα Μη θὕιι5, Δα τηδἰηταϊη θα ἃ Πουτϑῃϊηρ ἐταᾶθ τ ἢ Αὐ6Π5 ἢ ῬΑΡΕΟΌΪΑΥ, 

ΜΈΙΟΙ τον ἴτοσ δ δηηθΆ}])ν 400,000 πηοάϊτηηὶ (600,000 Ὀ115}615) οὗἨ σογῃ. 

βαγϑ Οὐγεϊτι : “ΟΥ̓ 811 {π6 οχίϑεϊῃρ Γοτοῖστ το]αύϊομβ, [μο86 ΜΙ ὕΠ6 ῬΥΙΠΘ65 
ΟἹ [86 ΟἸμτηθυῖϑα ΒΟΒΡΟΓῸΒ 6 γ6 ἴῃ ὑσατῃ {π6 τηοϑὺ ἕανόσα Ὁ ]8 δ! ὑμ6 Ῥοβῦ 

ψατταη θα," οἷο. ᾿715έ. Υ. Ῥ. 1987. --- διαυτησομένους, Ο΄., 109, ὅ6. Η.,, 789, ἁ. 
---- ἐξέπεμψε, πούϊοα {ῃ ἔοτοθ οὗ {Π6 ἐξ, ““ουὺ οὗ {π6 οουπίτγ.᾽ --- τειχῶν, ὑῃ68 
Τιοῖσ ὙὟΥ 8115 δηᾷ {π8 Του ποδίϊοηϑ οὐ Ῥίχοιβ. ὥθα Οὐ, ΧΙ]. 8 40, Νοΐρβ. ---- 
καθαιρουμένων.... μεθισταμένης, Ο΄., 16, 1. --- πολιτείας, 566 ΟΥ. ΧΤΙ, 88 78 -- 
76. ---πρίν, Ο., 106, 8. Η., 769. --- φυλῆς, 0π6. τη] τα ΥΥ ΟΡΟΓ αὐ οη5. ΥΆΪΟΝ 
γϑϑα]οα ἴῃ [Π6 Θχραϊβίοη οὗ {86 ΤΊΤΟΥ οοπηπηθηοθα ἴῃ {Π6 οσοπρδίϊοη οὗ 

ῬΏΣ]6 Ὅν ἃ ἤοιοθ ππιᾶθν ΤἬΣΙΒ Ῥα]05. ῬΆΥ]6, 14 τηῖ165 ποτὰ Αἰἤθη5, 18. ἃ 
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ξουύτθϑϑ οἢ ἃ Ῥτθοϊρίτουβ τοοῖς, “’ Αγ] 8 δγουυ,᾽" Θοτητηϑπαϊηρ {Π6 Ῥα55 οὗ ΜῈ. 

ῬΑΓΏ65, οἡ {86 τοδᾶ ἔγοιη ΤὭΏΘο5. ἴοὸ ΑἰΠ6Η8. --- κατελθεῖν, ΝΟ ΘΔ ΟῚ, 8. Ὁ. 
404. --- ἡμεραῖς, α., 188, 2. Ἡ,., 610. 

δ. ---- καίτοι, ἃ ρα: 1616 οὗ γΘΓῪ ἔτθαπθηΐ ὁσοῦτγθηοο ἴῃ 1 γ8185, σοιηρουηαοά 

οὗ καί δᾶ [8μ6 6ηο {16 τοι, ὙΥ 10]. 15 8ῃ οἹὰ ἀαύνα ἴοτπὶ δ αἱνα]θηὐ ἴο τῷ, δηᾶ 

τα] ηρ ἐβογεζογο, εογξαϊηῖψ. Τὴ σοτῃροβιίίοῃ 1Ὁ δἀα5 ἃ βγη ρ  Ποηΐῃρ᾽ ἔΌΓΟΒ, 

ΤῊΘ σοι ρου πα καίτοι δἰσηϊῆθθ, (1) απα οογίαύμϊψ; (2) απὰ γοῖ οογξαϊμῖῳ : 

απ ψεξ; (8) αἰξβοιυρῆι. -- εἰκὸς ἦν.. ἐπιθυμεῖν, Οα΄., 49, 2, Ν. 8, (α). Η., 708. 
-- ἔχοντες μ85 {18 ἴΌΓ68 οὗἩ δὴ πηρουΐδοῦ, δ5 0011] ἀρρϑαν 1 [6 Ῥδύβοῃδὶ οοη- 
βίριοιΐοη 6 ὑγαῃϑιαὐθα ὈΥ 6 ᾿πριβΒοη δ], “ΠΟΥ ἄοοϑ 1 ἀρρϑὰν ὑπαὺῦ ὑπὸ ν 

δᾶ," εἴθ. ὅδε Ο᾿., 16, 2. ϑαιρρθ ῥγϑίδιβ ἴο γοδά σχόντες. Βαΐ ἐδ6 

γοίογθηοθο ἴο ὑπ6 ραϑῦ 15 ΟΙθα: Θημοαρ ἢ 1 {86 ργοβοηῦ ρῬᾶυ 1 οῖ016; δηᾶ Ὀ651468, 

{Π6 δοιῖϊϑῦ ἢὰ5. ἃ 506 0181 βθῆθα ποὺ ρου ποὺ Βοτθ., ὅ6θ Η., 708. --- μηδὲν 

ἐξαμαρτάνουσι, ποὺ τοῖς μ. ἐ.; [πο58 ΨηΟ δα οοτηχηϊ θα πὸ δα] ἃγθ Ὡοῦ 
ὦ αἰδυϊηοῦ ο]885 τόση ὑπ ο86 ΨὯῸ 6 γ6 οαὖ οὗ ὑπ6 σου ν ( ὨΔΟἢ. Ὁ. 6 Τ6ρδ- 
οη οὐὗὁἨ ἁ ἴμ6 αὐῦϊοϊο ψουἹᾶ Ἰηιπγαίθ), Ὀπῦ ὑποβα Ἰαύίθυ 1.80 Ὀδοδαβα οὗ 

{6 11 ΔΌΒΘμοΘ 616 ὈΪ]Άτη61655. (ἘΥΔΏΘΘη.) ΕΣ [ῃ6 ποραΐϊγο, α., 288, 4. 

Η., 889. ---- πολιτείας, α., 170, 2. Η., δ74, 8. --- ἠτίμαζον... δῆμον. ῬοΥ- 
ὨᾶΡρ5 ΒΌΟΙ ἃ ὁᾶ88 ἃ5 ὑμαῦ οὗ ἸΤΠΘΥΔΙΏΘΩ65 (8686 Ζ7ηγοά. ἴο ἴῃς [Ὁ] ον ηρ 

οΤα 0) Μὰ ἴῃ ὑμ6 βρθακϑιβ τηϊπᾶ, Αμά γοϑὺ {Π86 βθη86 οὗ ὑμ6 ρῬᾶββᾶρθ, 
85 ἴὖ βίαηᾶβ, βϑϑίηὴβ ἴο ἴᾶκ {μ6 οᾶρσο οἵ᾽ ἔἴτοιλ Μδη θα 5᾽5. ἀιραχηθηΐ, 

ἐμαῦ {πὸ ὑγγαμΐβ ὑγαβίθα 0 ὁπ6 ΨΠῸ δα ἄοπϑ πού]ηρ τοιρ. ἘὙΊΘΠΟΚΘΙ 
ἴδνουβ Β ϑίκθ᾽β οοη͵]θοΐασ {παΐ, αἴζοσ τὸν δῆμον, ἐτίμων Ἠδ5 ἀτορρβᾶ οαΐ. 

1 5ο, ἴῃ6 βἰαϊοιηθῃῦ που] στο ψι ἢ ΧΧΎ. 8. 18: τοὺς πλεῖστα κακὰ ὑμᾶς 

εἰργασμένους εἰς τὰς τιμὰς καθίστασαν. 

6. --- σανιδίον, 566 7Ζηἐγοαιιείίοι. ---- ἱππεύειν, 1. 6. ὅτι ἵππευον. 6Ἃ΄.,1ὅ, 8, 

ἃ Ἡ.. 1. --- ἐγγεγραμμένοι (560 Οὐ ε.), {Π|6 ῬΙΌΡΟΙ ἔδιτῃ ἴον ὑπ6 οηὐθυίηρ οὗ 

ΠΔΤΩΘ5 ΟἹ ἃ 150, ποῦ ἐπιγεγραμμένοι. ---- ἐκεῖνος, Η., 679, Ὁ, Ἰαδύ Ῥᾶγῦ. ---- 

ἐψηφίσασθε... ἀπενεγκεῖν, 6΄., 92,1, ἃ Β. 1. --- καταστάσεις, 566 7γυγοά. --- 

ἀναπράξητε, Ο΄., 24, 2, ἃ Ν. 1. 
᾿.---- ἐμέ, ογαρμαίίο. -- ἀποδείξειεν, Θ΄, ὅ0, 2, ἃ 52, 2. --- συνδίκοις, 566 

Ζιίγοά, αὐτὰ Οοηογαΐ ΜΝοία, 6. ---- καταβαλόντα (80 ΒΑϊζα, ΕτΑποΚοη, ΕἸΟὮ- 

ῬΘΡΡΘΙ, αηᾶ οὔμοῖβ, Ψ Ή16 ΕἾΘΙ δηᾷ ΑΥΒΟΥ τοραγᾷ ὑμ6 Ὀγδοϊκοίθα οσ8. ἃ5 

Βρυσοι 8); {π6 τοΐαηαϊηρ οὗ {π6 8] οδῆοθ ου]ὰ μάν Ῥθθ (ἢ 8 ἀθοϊβίγο 
Ἰπαϊοδθίοῃ : καταβαλόντα 5668 ῬΓΘίοΤΘὉ]6 ἴο ἴΠ6 δοιηηοη γτθϑάϊηρ παραλα- 
βόντα, Ῥοΐἢ ἴον ὑμαῦ τβάβοῃ, δῃᾷ [9 {π6 βαῖκθ οὗ {π6 οἰἸὰχ ἴῃ ΜὮΙΟΙ [ἢ 

ΤΏγΘ6. ρδινοῖ 165. ἔμ βἰδηᾶ, ἀπενεχθέντα... παραδοθέντα... καταλαβόντα. --- 

τοῦτο, Ἡ., 679, ἃ. --- ἀναγκαῖον ἦν, 566 Δοία οἡ εἰκὸς ἣν, ὃ ὅ, δΌογαο. --- 

ἀποδείξειαν, Ο΄., 64, 2, (Ὁ), ἀπ δ0, 2, Ἐ. (ὦ). --- ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν, 

ἱ. 6. ὅπ Ἰ1ϑδὺβ οἵ ἐῃ 8 φῇ ]Ατο}58. ΤΉ 656, ΑἸ Ππουρ δῦ τηϑη οηδα, 8γ6 ἀββὶο- 

πϑθα τότ ἰδία ΠΟΥ 85. ἐκείνοις ἴῃ οοπίχαϑὺ ΨΠ1Ὰ [Π6 σανίδιον, τοΐαγτθά ἴο 
ΌΥ τούτοις (γράμμασιν), ἃ5. οἰὕμοῦ Ῥτοάπορα ἴῃ οουχῦ, ΟΥ̓ τηδᾶθ ΒΡΘΟΙΆ ΠΥ 
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Ῥτομαϊπθηῦ ὈΥ {1:6 ΔΟΟΠΒΕΥ. ---- τῷ βουλομένῳ, 6΄., 108, 2. Το ῬΑ ϊοΐρ]6 
ἈΘΓΘ ᾿γοϊναβ5 [π6 Ῥγοίαβίθ, εἴ τις βούλοιτο, οἵ ἐβούλετο, -Ο΄., 51, πᾶ Νοῖα 3. 

8. --εἴπερ ἵππευσα.. οὐκ ἂν ἦν, Ο΄., 49, 2, “χ Β. (α.) ἃ (Ὁ. ---- ὡς... 

πεποιηκώς, 6΄., 118, Ν. 10. Ἡ,, 79, 6. --- ἠξίουν, 85. 8 1πι0]16ἃ ἄν, ἀ6- 

ΤΙνοα ἔτοιῃ ὉΠ 6 Ῥγθοθάϊηρ οὐκ ἂν ἦν. --- ἀποδείξας, δα αἰγα]οηὺ 0 εἰ ἀπέδειξα, 

Ο., 52. --- βουλεύοντας, ““ἸηθΠλ 6 15. οὗἨ ὑπ6 βοπαῖβ.᾽" -- ὥστε... ἡγεῖσθε, 6'., 
6ὅ, 8, Νοίο. --- μου, α., 178,.2, Ν, Η.., ὅ88. --- μαρτύρησον ; μ6 ψὶθηθ85 
ΑΒ ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἴο ὑθβ ΕΥ̓ ἃ5 ἴο {Π|6 {ϊπη8 “οὗὨἩ [868 “ΔΌΒΘΠοα δῃηᾶ τούτη ; 5686 ὃ 4, 
ΤῊ6 αὐἶδὲ χὰ {85.187 Ῥ}6᾽ τλδῖῃ. Ρμοϊηῦ ἴῃ 15 ἀθέρῃοο, --- ἩΓΑΡΡΤΎΡΙΑ, 566 

Οεπογαῖ Δοίο, 8. 

9. --- οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν. ἬρΙῈ Ῥορίηθ ἐμ βθοομᾶ δηᾶ ὨΊοΥδ 
αἰβοῦχδῖνο ραχὺ οὗ [86 ογαϊΐοη. 1016 6856, 50 [ΔΧ 85 σοῃοθτῃθαᾶ [86 δοουβϑαίϊοῃ 
ὩΟΥ͂ 80 ὑβογοιρὮ]Υ τοίαἑθα, δα θ6θὴ βΠοἰθ ]Υ δτριθᾷ, [Ιὴ δὴ ΟΥΤΏΔΥΥ͂ 

Ἰαπβυϊ, ΜΔΙ 6 Ὰ5 “Ἰαῖρὐ 3611 μᾶνο τοϑίθα ἤθσθ. Βαΐ 85 ψ1ᾶ6 ΤΆΏΡΘ ῊᾺ8 

8]]ονγοα Ὠούμ-ἴο Θοπηρ]αιηῦ ἀηα ΔΏΒΥΙ ἴῃ [86 ῬΈ]16 ΒοΓα ΠΥ οἵ {π6 ομαγδο- 

ἴον οὗ οἀπάϊἀαῦοβ [Ὁ ΟΥ͂ο6 (5686 Οοηέγαῖΐ Νοίο, ὃ, Δοκιμασία), ᾿6 15 ποῖ σρῃ- 

ἴοαῦ ἴο μᾶγθ ριονβὰ ἃ τῶθγ8 πρσαΐίνο, Ὀὰπὺ πον ρῸ65 οα ἴο Βῃον ὑμαὺ Πῖ5 

ιϑοίααϊ 116 ἀπ ομαγϑοῖθν Πδα Ὅθοῃ ἐπαὺ οἵ ἃ Ῥγδιβθνόυίῃγ. οἰτίζθη,. διε 164 
ἴο 5ΌΘΙ. Ῥο] 0108] τίσ ύβ 85. ὑμαῦ ἢν 64]1168 ἴῃ ααοδίίοη. --- ἀπολογεῖσθαι, 
Θ., 91. Ἡ., 768, ---ἀἮκροάσασθαι, Ο΄., 28, 1, -ἃ ἄορι. ----πτονιήσομαι, Ο.., 

199,.2. Ἦ,, 689. --- διὰ βραχυτάτων, Η., 629, ῬΗΒΑΒΕΒ. 
10. --- πρῶτον. ΤῊ ἢυβδὺ ροϊμῦ “ΠΙΟ. ΜΔΗΟΙΘαΘ. τπλθκοβ 15 ἹῸἢ τοῖου- 

6Π66 ἴο [5 ἀοτηρδίϊο. ἀηα ῥγῖναΐθ δῆ 115, τὰ ἴδια, ἃ5. αἰσύϊποὶ ἔγομῃ τὰ κοινά, 

(615. βό018] δῃᾶ ρα]. το]αὐίοηβ. --- οὐσίας... καταλειφθείσης, Ο., 277, ὅ. 

Η., 790, 6. --- συμφορὰς... τὰς τῆς πόλεως, ἴῃ) ΤΠ 6 οουγδβα οἵ [ῃ6 Ῥδ]ορου- 

πδβίϑῃ 8... --- ἐπιδούς, Ξ0)5 1 ΠΟΥ θα {ῃη6 ΨΜΏΟ]6 Ῥαὐγσλοην, θα ] ἢ ἘΠ 
᾿ΟὈ]Πραίίοη οὗἩ Βαρρογίάηρ ὑπο ῖν βιβύθυβ, δῃα Ῥγον]αϊῃρ ἔθη Βα} 6.016. τηδὺ- 

τίαρο ρουθ 018. --- τριάκοντα μνᾶς -- ἢ} ἃ ἐα]θηῦ : ἃ τηῖμα γ͵χ85 νου ἢ ἀρουὺ 

918. ---ἀὁμολογεῖν, Δοκπον]εᾶάροα αὖ ὑπαῦ {ΐπι6 δηα 5111 δοϊζηον]θᾶρεθ, Ο', 
1δὅ, 1, ἃ Ιοηὶ. ---ἐμοῦ, α., 1756. Ἡ,., δ86. ---κ"υηδετώποτε... μηδέ... μηδέν, α., 
288, 8, Ἰαϑῦ ρατί. Η,, 848. 

11. - διῴκηκα (50 ϑαῦρρο δῃᾷ ἘΕὙΟΘΏΌΟΥΡΘυ), ῬΥΘίθυ Ὁ1]86 ἴο [Π6 σοιηπιοι 

τοδᾶϊηρ' διῴκησα, οῃ. δοοοπηῦ οὗἉ [Πε Ῥγϑοθάϊηρ ρεγίθοί, βεβίωκα. --- ἐπιεικείας, 

ἸΙοτΔ]}ν ““ τοδί οη,᾿ ἡ ἀΠΑΒΒΌΤΩΪΠΡΊΥ. ΘΟΥ ΓΒ. [Π6 οἸδίτη ἰο ἃ νἱγύαουβ δμᾶ 
ΒοΠοΙΔΌΪ6 :11{6. --- ποιούμενοι, α,, 199, 8. Ἡ,, 690. --- τούτους, Πδγα ποῖ 

ΒΌΛΙΟΟΪγ -ἢδοθϑϑασν, θαῦ 5] οἰ μ6α ἰο πλεῖστα Ψ 1 κἰση βοαηῦ ΘΙΏ Ρἢ 8515, ἃ8 

1 Ξ- “ἐἤιοβδ6 ἃγα ΤΥ ΠΟ ἰα}κ ἀπα 116 ἀθοαῦ 16 ηιοβί.᾽" --- τῶν αὐτῶν, α., 
171,.2. Η.., δ76. ---- ἐπεθυμοῦμεν, ““νο᾽ -- {πον 8ῃηᾺ 1. 

12, ---- ἀποδεῖξαι, ἀπ Πρ 15}. ἔροτὰ αἰ υθὑ]Υ δοοθηΐθα ἴοσπβ. Η,, 867, 
Ἔ. 6. --- ϑίκην.. .γραφήν... εἰσαγγελίαν... ἀγῶνας, 586 Θοπογαΐ Δοίο, 7. δίκη 
ἽοτΘ ἀθηῃοῦθϑ ἃ ρυίγαϊθ δυϊύ, Τ}15, πόνγονον, οι] [411 πάθον {86 Ὠθδᾶ οὗ 

τὰ κοινά, Ὦϊ5, βοοῖδὶ δηα ῬΌΪ1Ο γοαύζουβ. ---- σκέψασθε, Ο΄,, 22. 
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15, -- πρῶτον, Ξκυδοταϊπαία το Ὁμ8 πρῶτον ἰπ ὃ 10. 866. ΑπαΙγϑίϑ..--- 

ἐποιήσασϑε; 6΄.,.19, Ν. 4, Ρ. Η.., 7 06.---[τοὺς], Βαυομοπβίοϊῃ Ὀγδοϊκοῦς {Π6 

ἀτίλοῖα. Πογθ, ““ θδοδιβο 1,585, Ομ 8. ὑπι6᾽ ἀξῦ016᾽ ῬοΐΌΓΘ᾽ ΘΟ 16 ποθ 5.᾽ --ὸ 

Βοιωτούς. ὙΠ 50-041164 ΟΟΥ αὐ Π] δ Ὗ αὐ; ΜΜΏ1ΟΙ. 8 σα Θα οὐ ὉΥ 588 δηά 

Ἰαηἃ ΟΣ βότωδ βδυθῆ γαγ5,. γ7Χ88. Σοιηοπὐθᾶ: ὈΥ {π8 Ῥοιβίδῃ βαϊσαρ ΤΙ ηταιδῦθϑ 

ἴον 0 ρυροβδ οὗ τϑ]θυίπρ' {πὸ Αϑιαῦϊο Ῥγονίησας ἔγοτα: 86 Ῥύθβθῃοθ οὗ ἃ 

ϑρατύαιι ἁγίαν, ἀπ οὗ ὑγαηβίουυϊηρ' ὑΠ6΄ Βοθ 6 οὗ ΠΟΒΌΠ 165 ὑο. ατθθοθ ΤῈ 
ΠΉΘΡαΩ5 μοαᾶδᾶ ἀπ’ δη - ϑρατίδη ᾿θαραθ, ἀμ οοὐδδίομθα 86 οαὐθτοδ οὗ 

ἐπ γαῖ, Β. Ὁ. 898: ὙΠῸ τοβοϊαύίοῃ οὗ Αὐμδὴ5 ἴσο Βαμα τ Πα ΣΥ αἰα ἴο ΤΉ ΘΡο65 

Ὑγ85 ΠΟΙ Αχϑῦ δυηθυρόησα ἔγόχῃ ὑμ6 ρο] 168]. ΘΟ] 1086. ΜΏΙΘΩ 586 Πδα βυβεγοᾶ 
δὖ [86 6]1056᾽ οἵ [86 ῬΕΙορομπθβίδῃ' ὟΝ ἃ; ἀπά ὖ {118 ἀπι6 ψΏΘη. [15.1ογὸθ να 5 
Βοηὐ, ὑ8ι6᾽ ΟἷἿΥ χα8. 5.1}: ψἰθποῦῦ. Σου οαϊίοιβ ἀπ: ψιῦμου 581}5. --- εἰδ. 
᾿Αλίαρτον,. ἃ οἰἶγ οὗ Βίοιία; Τυγϑαπᾶθυ, ὑπ΄ οΘΟμαῦθιοῦ οὗ Αἴμθπβ, δᾶ 
Ῥδϑῃ: τουῦβά αηᾷ 51αἴπ, θοἴο ο. Πα] Ἰάυδαβ᾽ ῬΥου ἕο [Ὧ6 ἀστῖναϊ οὗἨἉ [Π6 ΑΥΒΘΏΣΔΠ, 

ἴογόβ. ---- Ορθοβούλου; ῬγοΡ ΡΥ ὑπ ῬΗΣ]άγ οι! οὗ ΝΙδη ΕΠ ΘΒ᾽ 5. Ὁ] α: ---- εἶναι, 
α., 1δ, 2, Ν. 2. Τὴθ ραξίδῃβ 6 Θ᾽ ΘΟΠΘΙΑΙΠΥ ὑσϑαϊζ. ἴῃ ὑμ6 οαγαὶτυ δᾶ 
βσοηρ, ἴῃ {π6 ἸηΐαηύτΥ. Βδαοποπδίθίῃ, αὔθθε δαἀτητἐὑϊηρ [8 6΄ Ὀγταοκοίοα δεῖν, 

ΤΟΙΩΔΙΪΓ5 ὑμαὺ 10 15 Ὀούζου, ΣῊ ΕὙΔΏΟΙΚ τ ἀπά. ΟοἸοῦ, ἴο ἄτορ 1ὖ δῃμᾷ ᾿πιδύοαᾷ,. 

ἢ ΕὙΟΒΌοΥροΥ, ἴο: Ῥὰΐ ἄν. ---- ἀναβάντων ἐπὶ. τοὺς. ἵππους, ““επἰετοα [ῃ6 
ΟΑΥΙΕΥ͂ βουνίτδ. --- ἀδοκιμάστων, ἴ νἱοϊαύϊοη οὗ ὑπὸ γ186 ψ ΒΊΟἢ τϑααϊτοᾶ 
ἐπα, Ὀοέοτὸ σηθουίηρς ΤῈ 6 βουνῖσο; ῬοΌἢ πλοπ' δηἃ Ποσθοα ΒΒ οα]. ἀμ οΥΡῸ δ 

Ἵχϑιηϊηδύϊομ βα ἰβίδούουῦυ ὑὸ 18 ΒΙΡῬΆΤΟΙ5. --- ἐξαχεῖψαι, Ο΄., 28, 2, Ν. 4. --- 
μέλχοντος, Ο,, 2ὅ,.2. Ἡ..,.711.---παρασκευάσαντι, α., 188, Ν. 8... Ἡ., 776, 
ἤπηδ Ῥεμν, 866. ἐξάρνους; Χ11]. δ: 81 ἀηα ΝΝοίο.. 

ἡ 14, τῶν ϑημοτῶν, [Π6 τηοιη θοὲβ οὗ α: ἀδῃηδ᾽ βουνδα: Ἰραῖεν -- ὅτι χρή; 
Ο΄.,.70, 2,. 8.1. ἩΗ., 784,.ὁ.. 785. ---- τοὺς ἔχοντας, 6΄.,. 2716, 2, --- συνεβού- 
χενον, ἐδωκα, Θ., 19.. Ν. 2. ---- αὐτός, α.,. 79, Ν. 1. Ἥ,, 669. Ῥ: ---- κεκτη- 

μένος, α., 200, Ν', 6:.-. Ἡ.., 712. --- γένηται, 6. ἀναπράξητε, 8 6) Ο΄., 44, 2, 

ἃ Ν.Ὶ. 
15. --- εἰς Κι όρινθον, {π6 Αἰ ἰδ η 5. 5θηὖ ΒΟΙῺ6 51Χ ὑπουβαπα Βορ]1765,. Δρουῦ 

ΟἿ Τοαν ἢ ραχὺ οὗ [Π6΄ πρᾶν -δυγηθα ἔοσοθ  ΏΙΟἢ. {Π6 41]165 βοηὖ ἴηἴο {π6’ ἢ8]α 
δραϊηϑὺ ραγῦα, ἩΙΌΝ ἀρουῦ 515 Βυπάγοα οαν]γ, ΤὨΥαΒΥ θα] 5 οὐτητηαπαδᾷ, 
--- δεήσει, {Π6' ραδῦ πουρηῦ απούοα 1η’ {86 ἀἸτϑοῦ ἔοττα, Θ΄., 77. Ὑ Βαὺ πουἹά 
18 1ηἀϊτϑοῦ ἔοσπι Ὀ63.--- τῆς πρώτηξν ΒΌΡΡΌΙΥ τάξεως,  ΒοΝ Οομοῦ Ἰηβοτύϑ ἴῃ 

{1Ὲ6 ἰοχύ, ΤῊΘ᾽ ροηϊονα τᾶν μδ΄ οοπϑίγαοα ὙΣΌΒ; βοτὴθ βοι ΟΣ 68 ὁπλίτης 

πηάογοίοοά ; α,, 169, 2, Κ. Η., δὅ72. --- δυστυχησάσης, ἱπ: {π6 Ῥαῤε]6 οἔ 
Νϑιιθα ἴῃ 6 ΟοΥϊὐμίδῃ ἑουτ ον αοσὰὺ τἀ ϑατητηοῦ, 894, ΤῊ ΑἀΠ ὨΙΔῊ 
νοῦ οὐ δηϊκοᾶ δηα βανδρὶν Βα α]6 4, ὅ,866 Ογοίθ, ΤΧ, Ῥρ. 806.-- 808. Ορν-, 
ἔϊμδ, ΤΥ͂. 249. --- τοῦ σεμνοῦ Στειριῶπ, ““{Π6 ργταηα Βυτίδη," πο! Το Ἶν, 
ΤΉΤαΒΥΡυ] 5 νὰ. οὗ ὑπ6 ἄθτηδ δθινία, ἴῃ. ὑπ8 Ῥῃ 16 Ῥαηάϊοηῖθ. ὙΠ5. γδίθυς 
6μ66 Ξῃονδ: [Π6 οταύΐου ἴο Βανϑ᾽ Ῥδθῃ ἀ θ᾽ γοσθα 1116 {πὸ ουθηΐβ πο ΓΘ τϑοθηΐ, 

δι Ῥαΐογο ὑπ ἀθαί οὗ ΤΤακΥ θα]π5, ΤΟ. μων βίη: Θὰ Αβρδπᾶτϑ, ἴῃ 
ῬΑ Ὦ 718. 1π 890, 
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. 16, ---- χωρίων ἰσχυρῶν. ΤΠ Ῥά8865 οἵ {6 15 Πηλ5 ΤΘιηαἰ 64 ἃ5 Βείοτο, 
ἴῃ ὑπ οομπίτοὶ οὗ ὕμ86 ἴογοθβ οὗ ὑμ6 1ωϑᾶριιθ. Μογθονοι, ὑΠπ6 οδτὰρ ἴο ΜΠ ]Οἢ 
ΤΩΘΔΏΥ οὗὁἩ ὑπ6 ἀοξοαϊοα 411165 τοῦθ νγὰβ 850. ΒΓΟΠΡῚΥ βθουτσθα ὈΥ {86 παύθτθ 

οὗ {π6 στουμάᾷ (καὶ γὰρ ἣν λάσιον τὸ χωρίον, Χϑη. Ποἶζ, ΤΥ. 2, 19), ὑμαῦ {ῃ9 

γἱοΐοβ ἀἰᾷ ποὺ αὐίδοκ. --- μὴ δύνασθαι, Οα΄., 288, 8... Ἡ,, 887. ---- Δγησι- 
λάου, [πο βθοοῃᾷ τῃοῃδΙΌ ἢ οὗ ὑπμαῦ πᾶτηθ, “ [886 Δ ]6ϑὺ διχα τοϑῦ δῃθσροῦϊο οὗ 

{μ6 ϑραγίδῃ Κἰηρδ᾽ (Ογοίο, Χ. 868, 8ᾳ.}, μδυϊῃρ ὈΘ6 τθο8]]6α ἔἸΌΤΩ ἃ ΟΔΥΘΘΟΡ 

οἵ νἱοίουυ ἴῃ Αβϑία ἤο βίοοου. ὑῃη86 ϑραγίδῃ ἰηὐογθϑύβ τὰ τθοοθ, ἀοίραϊρα {Π16 

8116 ἴογοθϑ αὖ Οοσόηρα ἴῃ Βωοίΐα, ἃ ἔδυ θ Κα αἴδοσ {πμ6 Ῥαϊ]6 οἵ Νοιημηθὰ. 

--- ἐμβαλόντος παπᾶ 1 [86 οαι58] τρ]αὐΐομ το ψηφισαμένων. --- τῶν ἀρχόν- 

τῶν ; ἴμθββθ 8 {88 5έγαΐοσί. ὅ8ὅ86 Οθηογαΐ Νοίο, 1. --- ἀποχωρίσαι, ““ἴο 

ἀοίδοῃ.᾽ --- βοηθήσουσι, (΄., 74,1, ».162. 866 Νοῖο οῃ δεήσει, 8 1ὅ, ΔΌονΘΟ. 

--- δεινόν, ἃ ἰοῦ! οὗὨ φοΥ]Π ΌΤΩΟΥ, --- ἀγαπητῶς, “ἦ ῬΆΓΟΙΥ,᾽ ἃ τηθδηΐηρ ἀ6- 

τἰγϑᾶ ἔτοτα ὑΠι6 τῆοτο τα ῖοα]ὶ βἰρη βοαίίοι, “΄ οοηοπίοα]ν,᾽ ΤὨτουρ {86 ἰηΐθτ- 
ταράϊαϊο 1ᾶθα οὗ ψγμαῦ Μ}0}1 1Ὸ τόσα ὑμδῃ. οοητοηῦ. ---- ἀκληροωτί, Β.Ο ἢ. ἃ τηδῦ- 
ἐὸ. ψὰϑ ΤΟρΡΌΪΔΙΥ ἀούθττηϊημθα ΤΥ {86 1οἵ. ---- τάξιν, ΠοΥα οὐ] ἀθη]ν ἴῃ {ῃ8 
5656 οὗ φυλήν, ΜΏ116, 858 ΒΌΡΡΙΠ16α ὙΠ τῆς πρώτης, ὃ 1δ, ἀῦογο, Ὁ ἀδηοῦθϑ, 

ΤΩΟΙΘ τοϑ τ οὐθϊν, ἃ 51Π016 τὰκ ἴῃ οὐ Υ οὗἉ αὐ 16. 
17. --- τοῖς.. ἀξιοῦσι, α., 184, 2, Ἡ., δθὔ, Ὁ, Ἰαϑὺ ρατί. ΤΘ οοπϑέϊξα- 

0.81] ΒΟΥ Ὁ που] α Ῥγονθηῦ β0ἢ. οονγατγαβ᾽ ἔτοτα ΠΟ] ἀϊηρ οἵῆοθ. ---- ἔχοιεν. 
α., δ4, Ἵ, (). ---- ἐποίουν... ἐτόλμων... ἐποίουν, τοατὶς {ἢ 8 Ῥχόρθὺ ἔοτοθ οὗ [ῃ8 

παρ υθοῦβ, ἃ5 ἀἰβυ τι 56 α ἔτοχῃ δουϊβύβ. ---οὐχ ὡς οὐ, Ο., 288, 8. Ἡ., 844. 

--- ἵνα, εἴ ποτε, [Π6 ΒΡΘΆΪΚΟΥ βίδῦθβ ἢ15 Ῥαβὺ ᾿πύθη ]οὴ ττρ ὅπ 6 ἔοστα οἵ ααοίδ- 

ἰΐοη. Ο΄., 74, 1. Τπ {Π6 αἰτοοῦ ἔοστω, καθισταίμην Του] Πᾶνα Ὅθθη ἴῃ {86 

Βα δ] αποῦγο, οὐ {π6 ζαΐατα ἱηἀϊοαϊίνο (6΄,, δ0, 1, ἃ Ν. 1), ἀῃᾷ τυγχάνοιμι ἴπ΄ 

[Π6 Βα δ] αποίγο αἴζον ἵνα (6΄., 44), ἀορομαϊηρ οα {π6 Ἰοδαϊηρ νου ποιήσω, ΟΥ̓ 
ποιῶ, Ὦθτα ἐποίουν. ἘΕῸΤ δηούθμου ἰπϑίαπῃοοθ οὗ [15 Ὁποοηοθα] θα ἀνόνα] οὗ 818 

Ἰηφογοδίθα τηούνο, βο6 ΧΧΥ, 8 18. --- τὰς ἐξόδους, ἰμ6 ἀτζἰοὶα 15. ὮΘΤΘ τοβίχιο- 

ὑἶνθ -ῷ ““{οβθ 1 ψΒῖοὰ 1 ἴοοῖκ ραν, α., 141, Ν. 2, Η., δ27, ἅ. --- ποι- 

ούμένος, Ο΄., 112, 2. --- κομᾷ, ἩδΙΏΔΙΚοΥ 5. ΜΊΘΘΙΥ ἀρρΡτουθᾷ οιηθηἀαύζοῃ οἵ 

{8:6 ΘΟΙΩΠΊΟΙ Τοδαϊηρ' τολμᾷς. ΙΓ την ἰταϊαΐοτβ οὗ [η6 ϑρατίδῃ [510 

(Λακωνισταί, ἃ5 ΤΟΥ σχ616 ο41164), ΜΔ Πθτι5. Ἰοὺ 15. Παὶν δηα Ὀθαγα »ΤΟΝ 

Ἰοησ. ΤῊϊβ που] 6 ἐδίκθη ὈΥ͂ δοιὴδ ἴο 1Ἰηθ]οαΐο Ὠ18 ΡΟ] 0108] σγιηραῦῃν ταῦ 

{μ6 ἴοο5 ἴτοτὰ ψβοτὴ Αὐῃθη5 δά βυῇἴδτοα τηοϑῦύ. ΠΌΡΡΙΥ χρή Ὀδίοτο μισεῖν. 
--- οσ {8 τη γυηθ- Πκο ομαΐηρ οὗ ὕπ6 ὕνγο οἷδιιβθβ, σκοπεῖν, μισεῖν, 566. ΧΤΙ. 
81, ποίδ ου ἀπειπεῖν. --- ἐκ... ἐθελόντων : ὠφελεῖσθαι ἐκ 18 ἸΏΟΤΘ ΘΟΙΊΤΩΟΙΪΥ, 

5814 τῖύδι τοίθγθμοο το ἐλήηοβ, ὑπό Μ1ΌῊ γϑίδυθη θα ἕο 6 ΒΟΉ. 

19. --- μικρὸν διαλεγόμενοι, Ο΄., 109, 2, Ἡ., 789, Ὁ. ΤΠοβα ψ)ἘῸ τιϑϑ ἃ 
ταοάθταϊα ἴομθ πα αὐξοτδηοθ οι] παἐθτ ΠΥ Ὅ6 ΤΏΟΤΟ Ῥϑυϑυιδβῖσα ΨΊΌῊ ΤΑΔΏΥ͂ 

[ῃδῃ Ἰουα πᾶ [δϑὺ [8] |κ6 15. --- πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς, α., 166. Η,, δ5ὅ5, 847, ο. 

20. --- ΤῊ σοποζιϑίοη, οἵ {πὸ οταξίοῃ, 850 ΤᾺΣ ἃ5 1ΐ8. ἔΌστη ρΌΘ65, 15 αα106. Ρ6- 
ΟὟ] ατ, Μδηθςῃθυβ ἰαῖκοβ οοοδβίοῃ, ἔτοτῃ ἃ ταῖμοτ οὐ᾽θούζοῃ ἐμαῦὺ μΒδᾷ Ὅθθῃ 
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τηδᾶθ ἴο ΕΪη), ἴο σομο]αίθ ὑ86 ἔδνου οὗ 15. ΠθΆΓΟΥΒ. ὈΥ͂ ἃ ἔγϑῃϊς δα τη Δ} ]}Υ 

ΟΟὨἤοβ510}, 8 20, ψΏ116 Β6 ρα β 815 1 1Ποαύίοῃ ἰπΐο {ἢ ἔογτη, αὖ [6 δηᾷ, οὗ 

δι Ὀσίοῦ θα ργυδοθία] σου] τοὺ ὕο {116 {ὑγ]θ.}4], ὃ 21. --- ἠσθόμην, Ο΄., 19, 

Ν,, 4. (οὐ. --- διὰ ταῦτα, Ἡ., 679, ἃ ; Θομράγ6 διὰ τοῦτο μισεῖν, ὃ 18, ΔΌονΘ. 

--- ὅτι νεώτερος ὧν ἐπεχείρησα, 6΄., 81, 1. Τ1Τῦ νγὰθ ὑΠ8 116 ἴῃ ΒΟ] 5. {1Π|6 

ἐπα Ῥουβοηβ οὗ ΗΓ γ6 875 δῃηα ρυνα ἀθ 5ΒῃΟ.]α ἢᾶνθ ῬΙθοθάθηοο ἴῃ Δ΄ ἀγοβ5- 

ἱπηρ 0886 Δϑβθιλ ]γ, Ὀὰὺ {115 84 Ὀδοοιηθ οὐβοϊθίθβ. οι] {6 πηρογίθοῦ, 

ἐπεχείρουν, ἢᾶναΘ Ῥγοβοηϊοα τῃ6 ἐπουρηῦ Δηγ αἸ τθ τ] ἔτοτὴ [16 δογὶϑῦ 1--- 
τῶν ἐμαυτοῦ πραγμάτων, Ἡ., ὅ8δ, ἤπ6 Ῥυϊηὐ. --- δοκῶ... διατεθῆναι, (α΄, 92, 9, 
Ν. 2. Η.., 7177. --- προγόνων ἐνθυμούμενος ; 1ηδίοαᾷ οὗ ἐδ 51}1016 σοη ν 
(8., 576), [88 σον 10} περί Τηαὺ Ὅ6 υθ564. ΟὐἸραΓα ἐνθυμουμένους ἐκ, 

ΑΠα Δγοίο, 11. 880. ΤῊ ραυῦο1 016 ἀθηοΐθβ οαιιδ6. Ο'., 109, 4. Η,, 789, ο. 

21. --- ἀληθῆ χρὴ λέγειν, Δρο]οροῦϊοα}} γ, δἰμοθ μ6 1ηὐ]ηλαύθβ ὑμαὺ ὑΠ ον, 1 
ΘΗ, 816 ἤο Ὀ]ΔΠ6. ---- τοιούτους, ““5ΈΟΝ ᾿᾿ 25 ἔῃοβ6 ἘῺῈΟ ππάογίαϊκα ἰο δα γ685 

{8:6 ἀΒΒΘΙΩΌΪΥ οὗὨ {86 Ῥθορῖο. --- ἀξίους, ΒΏΡΡΙΥ τιμῆς. Οογεὺ τοαὰθ πολλοῦ 

ἀξίους. ---- ὁρῶν ὑμᾶς, Ο΄., 62, 1. --- τί... ἄχθοισθε, ὑπ6 Ῥχούακ!5 15 Ἰῃτόνγη, ᾿πίο 
[ὴ6 ἕογῃ οἵ [η86 βυθβδασθηὺ ἀθοϊαταύνγο βοηΐθηοθ, ἰαϊθα ἴῃ [8 τ ρι]δν 
ὁομα! ] 0.8] ἴογη, ὑμ6 ἐμβουρ ψου] ἤᾶνα Ὅθθη ἜΧργοββθα ἴῃπ5: ““Απὰ 

Ῥοβὶ 165, 1 γοὰ τότ ἔθη οὔμθὶβ μβᾶνο ἰο ἄθοϊἀβ ΜΠΘΟΘΙ 510 ῬΡΘΙΒΟῚΒ 816 
ΨΟΥΓΗΥ ΟΥ ποῖ, ΜὮΥ 58ο]4 γου Ῥὲ ἀϊβρ᾽θαϑθᾶ 10} ὑΏθι ᾿ [ἴῸΓ Θῃἀθαγουην 

ἴο ραΐῃ γΟῸΓΣ [ΔΥΟΙ] ἢ 

ΤῊ6 δὐταρὺ σομῃοϊ βίοι 15. ὈοΪῃ ροϊηἰοᾶ, ἀπᾶ ομαγδοίου δύο οὗ {116 561- 
ΤΟ] δῦ ἰθιαροῦ οὗ {16 Βρθᾶῖοσ, 



72 ἸΝοΐϊρὰ. 

ΤΉῊΞ ΟΒΑΤΙΟΝ ΑΘΑΙΝΘΤ' ἘΒΑΤΟΘΤΗΕΝΉΒ. 

ΧΙ. 

ΤΝΤΕΟΡΠΟΤΊΟΝ. 

ΤῊΞ ὑπ ]Ρ} οὗ ὥρατία' δη ΠΥ 411168 ἴῃ Π6 ῬΕΪΟρΡοΙ  βίϑῃ γα: 

Ὑγ88 8 ΟΥ̓ΘΙτουγ, ὑμτουσμοαῦῦ ΟὝθθοθ, ποὺ μ]ν οἵ ἐπὸ ΑὐΠΘηΐ8η 

Ῥονσου, σὰ οὗ [86 ἀθιμοογα68} ῬΥΪΠ610165 ΤῸΣ ἩΒΙΟΩ {π8Ὁ ρονγοτ βἰοσᾶ. 
ΤῊΘ 1085 οὗ {88 ΑἸβοῃίδη ἢθϑὺ αὖ Εἰ οβροίδχῃὶ [0 Κ ρ]δὸ6 ἴῃ ϑϑρίθια- 

Ὀ6Ὶ, Β. σ. 4056. ΑῬουῦ Νονθιλθοσ, [86 νἱοζοτίουϑ Ηδοϑὺ οι πχθποθαᾶ {86 
Ὀ]οοκαάδ οἵ Ῥίγρυβ, ΜῈ116 [6 Ῥο]ορομπηββίαη ΔΤΙΩΥ͂ ὁποάτηροα δὲ [Π6 
βαῦοθ οὗ Αὐμοῆθ. ἴὰ ΑΡτ]], [88 οὐΐτυ οὗ Τιγϑαπᾶον ἰηΐο ὑμ6 ΟἿἐγ αὐ 

ὁη68 ἰοτιἸηαδα [86 ΤἈΤΑΪ π6-ἀσοπῖθϑ οὐ {π8 βἴθο ορ, 8π4 ἰπϊτοάπορᾷ 186 

ταϊβουῖθβ οἵ Ὁμὸ γϑᾶν οὗ τηΐϑθτα]ο, --τ- κ [86 ΔΠΔΤΟΩΥ ἢ (ἀναρχία) 88 1ῦ νγᾶ8 
ΘΥῸ δου να 5 66]16 ὉΥ τ86 Αἰμοηΐϑηβ, 85. 186 ρογϊοῦ ἀπτίηρ ΜΒΙΘᾺ 
[86 οοηδε αϊομα! ρονεγῃχαθηΐ τγἃ8. βιβροπᾶθᾷ. Τὴ6 ἄδτϊς Ῥϊοίατο. 
ὙΓΏΙΟΙ, 18 Ῥτοβοηίοα 1 10 [18 ΟΥ̓Δ οὴ 15 [Π6 ΤΟΥ͂Θ ἱπηρτοϑϑῖγα, Ὀθοατιβ 1ὖ 
15 θαΐ 8 βρβοίπιβθῃ οὗ ἃ ψ]ἀθβρυθαά ὀοπάϊϊίοι οὗἩ ὑμΐπρβ αὖ ἐμαὶ {ϊπ|8.᾿ 
ϑᾶγβ Μυ. ατοίβ : “Πγβδηάσυ, ἴῃ 411 [86 ον συ θθηϊηρ ᾿ΠΒΟΪ]Θ πο 6 οὗ νἱο- 
ΤΟΥ͂, 116 τουγαυἼηρ' ἢ15 ἀθγοίθα Ῥδυβαηϑ 1 8ῃ Θχα] δύο οοτ- 

ῬΙΙΒΙΩρ᾽ ΘΥΘΡῪ βοχύ οἵ 1166 η58 δηα ΥΤΘΉΙΥ͂, βύαϊποα [η6 ἀδραηάθηΐ οἱ 168 
τ σοι ηὐ]θ85. τσ  υβ, Ῥορρούγαϊθα οἡ Ὀυϊναῖΐθ 88. γΧ76}} 858. ΡῈ] 

φγου 8. --- 70]. ΓΧ. Ρ. 188. Απὰά ἀρδΐῃ : “78 5881} 06 νγαχγδῃίοα 
1ὴ ἰηττηίησ, ὑμαῦ ὑμ6 ἢτϑὺ γϑαῦβ οὗ 6 ραγίδῃῃι. θιΏρΙτο, ΔΘ} [0]- 
Ἰονγθα προ {μ6 νἱοΐουυ οἵ Ζὺσοβρούαμϊηϊ, Ὑγ6 16 γ 6815 οἵὨ 8}1- ρουνδάϊηρ 
ὑγυϑηην, πα ταῦ] γουβ ᾿πἰοϑίϊηθ δ δταϊΥ, δυο ἃ8 ατθθοθ ἢδᾶ 
ὭΘΨΟΙ Ῥοίοσ δηαυγσοα.ὔ.--- 76., Ῥ. 191. 

Τχηπ]θαἸαίοὶν ἴδον {Π6 οἀρίπισα οἵ {86 ἢδοί, ὑπ ΟἹ σ τ 108] ῬατΥ 
ΘΟΙΠΙ ΘΠ ΟΘα οΥρϑηϊζαθϊοη ΕΥ̓͂ ἀρροϊηὐηρσ ἃ τηδπδοίηρ οοτῃηχηϊζῦθε οὗ ἤν(, 

ΒΕ ΒΟΥ ν ΘΕ] ο41164. ὈΥ [86 ραγίδηῃ ἤδηλθ οὗ ΕΒ, ὃ 48. Αἴδον [8 
ΒΕΧΤΟΠΙ͂ΘΥ οὗ {86 οἱἵγ, ὑπ6 ποχῦ βῇβρ νγαὰβ 086 δοοιιβδίϊοη 8η6 ΠΡ ]ΒΟῚ- 

τηθηῦ οὗ [86 Ἰοδ 4615 οἵ {Π6 ἀοιημοογαίϊοα] ραν, βοόπχθ δοοοπηὺ οὐ ΜΙΟΝ 
15 σίνϑθῃ ὉΥῚ Πγαῖδβ ᾿π 18 Οταίζοῃ ἀρϑίηδὺ ἀροταῖμβ (Χ111.), γῸ δοῖθα 
88. ὑπ6 ἴοο] οἵ 188 ΟΠ] σᾶτομβ. ΤΉΘῃ, ἀμᾶσυ [86 Ῥγοὐύθοϊζοη οὗ 1 β ΟΥ5 
ῬΤΌΒΘηΘΘ, ὙὙ80 Οδτη6 ἔτοτα βϑιιοβ ἴου [86 ῬΌΤΡΟΒΘΟ, ὃ 71, {86 τϑνο! οι. 
ψα85 σοπϑατητηδίρα ἴῃ ἃ ῬΟΡΌΪΘΙ ΔΒΒΟΙΔΌ]Υ, ὈΥ͂ πιθϑῃ5 οὗἨ [88 ΤηΘηϑΟ 685 



Δοίοϑ. ὃ 

ἡαΡαϊδὰ ἴῃ ὃ 74. ΤῊ ΤῊ Βεϊπρ ἐμπὰ5. οἸοι σα τι Ῥόγτον, ἀϑοιῦ 
δαὴθ, 404, Τι βάμᾶδε τοϊασμθα ὅο βμῖθν {816 βἰθρὸ οὗ ϑατθοβ, θαὺ ἃ 
ρα ται ρανῦϊβοι ἀὺ 86 βουνίοθ οἱ ὕμ6 ὑὐταηῦβ τγὰβ βοαῦ ἴο. Κορ 1η86 
Αὐοὐσροῖίβ, ὃ 94, απᾶον ΟΟ]]116 1108, ---- ἃ ταάῖ ἡ μοτὶ ονοπ Πυυβαθ 8 ὁθῃ- 
ΒΓΘα [ἴοΥ Ηἷ5. ᾿ῃβο] οοο το [86 ὀὁπα θ δα, ---- Π651465 ΒΊΟΣ [86 ΤΉΙΤΥ 
Τρδϊηδαϊποα {πο} οὐδὰὲ μδηᾷ οὗἉ ΤΌ ΠΠ 815 ΤΘδαῪ 0 Ἔχϑοῦξα σι ουὺ ΠΣ) ἢ- 
1ὴρ [ἐπ τηοϑῦ ΠδοΊ ΠΟΙ. ΘΟΣΗΥ ΠΟ. 

ὕὍπαον ἐμὰ ἀοιποογδῦοα! ὁοη δι αίοη. {6 ἀοοαβαᾷ δα Ῥθθῃ δηυ 6 
ἴο ὑγ18] ΕἸΠΕ ΟΣ ὈΥ̓͂ [88 πυπθσουβ ἸπΠῪ -ὁΟΌ Ὁ ο4116 4 [8 αἸοαϑύθυυ, οὐ ὉΥ͂ 
μὲ βοηδίθ, οὐ ὈΥ͂ 086 ΔΕΒ]. οὗ (86 Ῥϑορὶθ. Βαῦ Ὀγ ἔδε ΤΗλτίν 
ΤΩΔΏΥ ὑγοῖδ Ῥὰΐ ἐδ ἀοαίῃ νυ ποὰὺ 18], δδ 17, 82, 116 οἵ ΤΠοϑ6 ΒΟ 

ΘΓ ἰυδα Ῥοΐοτα ὑπὸ βθηαῦθ, ΠΟΥ]Υ ΘΟ Ροβθα 85 1 πον 1Χὰ8 οὗ ὑμ6 
δ οϊηΐθοβ οὐ της ΤΥ, ὑπὸ ἔαιθ  α8. ΘΘΠΘΥΑΙΥ βοοαχεᾶ θοο  μδηά, 
ὑμοτρῆ βοσαϑῦχηθβ ποὺ γι μουῦ πὸ Τα ἰτηϊ ἀαἰϊησ ονθη οἵ βοῇ ἃ Ὀοϑνῦ, 
Τὰ {πὸ ῥτοὰδ πα 6} οὗ ὀᾶβοθ έοπρηῦ Ῥεαΐοτα 015 ὑσιραηδὶ, 86 ΟΠΙΥ͂ 
δοαυϊῦα! Ῥγοποιιῃμθθα τνὰβ ἴῃ 086 οα86 οὗ [6 ΤΙΟΥΤΊΘΣ Αὐσογαίτιβ, 0 
γγὰ5 βοὺ ἔγϑὸ 1 συ ἢ. ΤῸ 15 ουϊάθηοθ, ὙΥ Ώ116 ἃ ἔθ 7501} ΟΌΠΟΧΊΟΙΒ 
ῬΘΙΆΟῚΒ. ῬΕΥ ΙΒ Θα εὖ βγθύ, ἃ 8} συδαῦθυ πα θ 6 1 οὗ ὑγουύμν οἰ δ] ΖΘ ὙΤ τὸ 

ΒοοΙ 56 1Ζοα δπᾶ ὀχϑοαίθα, ἀιμοηρ ὕμθι ποῦ ΟὨ]Υ͂ ΤαΘ ἢ ὙΠῸ δα βουνϑᾶ 
{6 ὁἐάνα ἢ τυ ἤοσθηοο δηα δΔΌ}]1ῦν, θα ονθῃ βοπῖθ ὁΐ ὉΠ6 Ῥοϑῦ 

ΤΑΘΠΡΘΙΒ οὗ ἐμ ΟΠ] σατο σὰ] ῬατῸν 0561, ΤΙ 086 Ῥεγρούγαϊίοι. οὗ {Ππ 686 
ΟΥΤΩΘ5. ΘΥΘΗ. Τοϑρθοῦθ}]6 ΟἰΠΖΘῚΒ Ὑγ6Γ ἰογοθα ὅο ὑὙϑ άοὺ βου ]ο6, δὲ 80, 
90, 50 {παὐ, ΕΥ̓͂ Ῥδοότηΐηρ ΘΟΙΩΡΤΟΙΪβΒοα ἴῃ πο ἀοΐηοθ οἵ [πμ6ὸ ΤΟΥ, 
ἴδον πῆρ, [ΟΣ ΠΟΙ οὐ βαίου 5 Βάϊκο, θ6 ἀἸβι πο] 64 ἴο ἃ ὀθαηζίοι- 
τονοϊυὔοη, ἴῃ. ΨΏ1ΘΗ ῬΟΥΟΥ τηϊϑ]νῦ Ῥᾶ85. Ἰηῦο δυθηρίηρ ΠΔΠΑ͂Ν, 

ἘΧοοϑθοβ ΠΚὸ ἔπ686 τουβϑα ἱπηγηθᾶάϊαξθ ορροβιύοα. [ἢ {Π6 οἶτο]α οὗ 
186 ΤΆΙΤΟΥ 1056} [Π6 γ6 υὐὰἂϑ ἃ βούϊοῃ οἵ 1685 [ϑπδῦοδὶ βοηθτηοηΐβ 16 ὉΥ͂ 

ΤΒΘΥΔΙΏΘΠ65, Ηδ δᾶ ἂὖ ἢγβὺ Ὀθθὴ ἃ5 [ΟυσΤ 88 ΔΗΥ͂ ἤο ΒΒ) ΠΟΥ͂ 
ΤΑ ΒΌγο5. Βαΐ, ῬΑΓΟΪΥ ΠΌΤ βασϑοίοιβ οσοϑι σὺ οὗ [86 ταϊποιβ Θοτ86- 

αἴθ ηοθ8 οὗ δ πητηϊ Πρσδθα ΡΟ] ΟΥ͂, δηα ῬΑΥΥ͂ ἔτοτα 1Θδίουβυ οὗ {86 ῥτθ- 
ἀοχη ηδυϊησ ᾿Ἰμἤἔπδηοο οἱἁὨ ΟΥ185, ἢ6 Ῥασδη ὕο Ὀ]ΔΥ͂ ὑμ6 Ῥαγί οὗ ἂῃ ορ- 
Ῥοβίϊίομ. Ἰοαᾶον, ἀθοϊαχίησ ὑμαῦ τοραγα τασϑὺ θ6 μα ἴο Ῥᾳ]1ο ορπίοῃ, 
8 βαρροτύ ἴο ὑΠ6 σονουηταθηῦ πχυϑὺ Ὧ6 ἸοοκΚοα ἴον 1πὶ {Π6 σοχαση 

τ ΠΟ ΤΠΘΥ σονγοσηθᾶ. ἜΠ688 σίονγβ ΤΟ] ἃ ῬΤΟΡΔΌΙΥ μᾶνα οοπίτο θᾶ 
[88 ῬοΙ]ΊοΥ οὗ [8 βοάν [ἢ ἴϑνοῦ οὗἩ τ] 67 ταθϑϑυγθα, πδα 10 ποῦ ῬΘΘῺ ἴῸΓ 

δι δα ἀδοϊοῦβ βίσοκο οἵ Οὐ 185, Ο Βα θην ονοτανγϑᾶ [18 βθηδίθ ὙΠ 

8. ἃττηοα ἔογοα, δπα μβαμαθα ΤῊ ΘΥΘΙΊΘΠ ΘΒ ΟΥ̓́ΣΣ δῦ ΟἿ06 ἴο {δ ΠΤ] 15 ΘΥᾺ 
οὗ ἄοραϊῃ. πο ἃ ἀδαίῃ ποῦ ΟὨΪΥ τϑάθοιηθα Π15 οΠδυϑοίου ἴῃ ΒΟΏ16 βοχί, 

Ῥαΐ δνὸῃ δϑουχϑα ἴο Βὴλ δὴ ὀχύζανασδηῦ ἀθρυθα οἵ Ὀσβ186, ἃ5 ἃ ΤΥ 



74 “ΜΝοΐδ. 

ἴο {86 σϑαβα οὗ [πϑίϊοο,. ὙΠαὺ 818 ροβίβυτηουβ ὀτϑά!ῦ οὗ ὙΠοταιλθ68 
τ ]Βῃ6α βοπχθ ΡΟ] 168] οαρ᾽ 8] ἴο τηθη 1|κ6 Ἐαοβ μη 68, 15 ο16 αν ἔτοτα 
1Π6 οἰαρθοχαίβ οἴονί ψ οι Τιγβῖαθ τα κοθ ἴῃ 018. οταύϊοῃ, δὲ 62 -- 78, 
ἴο οχβῖθιῦ ΤΒογδτηθπθα, ἢ ψοπὶ Εἰ οβυμθηθβ οἰαϊτηθα ἴο ΠᾶΥΘ 

δοίθά, ἴῃ (88 οὔϊουῦβ Ομδυδοῦθυ ὙγΒ1Ο νὰ 8 ΤΆ] ΠΥ Π18. 
ΜΟΙ 5τιοο β5 1] γ6γ6 ὑΠ8 οροσαύίομϑ σγῃῖοι ΤτΑΒυ θ]ὰ8, αὖ [86 μ68α 

οὗ 8 5181] υτηϑᾶ ἴοσοθ οἵ Ὄχὶ]θ, τ δα ἔγοιη Βωοίδδ, Θοταπηθποθα 1 

ΝΟΥ ΙΩΌΟΣ, 404, ὈΥ ὑπμ6 δβοίζισο οἵ 6 βίχοῃριοὶα οἵἨ ῬΆγ]6, Τουγύθθῃ 

1165 που ἢ οὗ Αἴμθηβ, δα 1Ο]]όνγθα ἋΡ ἴῃ ἃ ἴθνν ἀδνβ Ὁ 1.6 οοουρᾶ- 
ἐΐοπ οὗ Μπηνοβΐα, ὑπμ6. ΘΟΙΟΡΟ]15 οὗ ΡῬίγσθιιβ. ΤῊ6 ῬΆΠΠ]ηρ ἀονη ἃ 
Ῥεῖ οὗ {μ6 “8115 οἵ Ῥίρθαϑβ, ᾿πδίοδα οὗ Κοορίῃηρ ΑὐμθῃΒ αὖ [86 ἔδοῦ οἵ 
ἮΘΙ ΘΟΠΟΈΘΙΌΥΒ, 84 Ορϑηθα ἃ τοδα ἴο Ποὺ 1ἰ θουίοσβ. Τὴ ῬΙγοθ {Π8 
Τα Ϊη οὗ ταϑυϊσηβ Ἰηὐουθϑὺβ μδα 1ηὐθηβιῆ θα 086 ῬοΟρΡΪΑν αἀϊβοομίαπί, αινὰ 
[88 σηθ6. ἕο βοτὰ 6 ΠΠΡοταύουβ το ῦ ἸΟΟΪΚ [ῸΓ τοὶ ἰογοοιηθηΐβ δά 
Ῥθθη βνγ}61164 ΌΥ {86 ᾿πῆτπχ οὗ τηοτὰ ὑπ8π ἤγα ὑμουβαμα {πριύνοα ΤτΟΙΏ, 
Αἰἴμβθηβ. πᾶ ψ θη {Π6 ΤῊΉΪΤΟΥ δπαἀθανοσθα δῦ ομοο ἰο ΟΔΥΤΥ͂ ΕΥ̓ δββϑα]ῦ 

186 βίσοης Ῥοβίο Β1Οὴ ΤΉΤΑΒΥ α]ὰ5. δα ἰακθη. οἡ {6 ἈΠ] οὗ 
Μυνοἶδ, ἃ ἀοίθαῦ [ο]]ονγθα, 1 ]Οἢ βονθηΐυν οὗἨ {Π}6 5881] 8 ηὺβ Ὑγ6 16 
Β]αη, δῃᾶ, δῦ γγὰ8 οὗ δβ06 0181 οομβοαθποποθ, Οὐτῦ]1α5. Ἀἰτη561} [6]], [ο- 

σούμου 8 ΗΠ]ΡΡοχηδομαβ, διοῦμου οἵ 186 ΤῊ σῦν. 445 δὴ Ἰτητηθάϊαϊθ 

ΤΘϑ 10, {Π6 τηοάοιαίθ ῬΑ δυποῖρ [ἢ 8 ΟἸΙΡΤΟἢ 5. Ὀθοδῖηθ Ῥυοαοτϊηϊηδηΐ, 
δια (ῃ6 ΤῊ σαγα Ῥῖδοθ, ἀρουὺ ἘΘΌτθατυ, 403, ἰο ἐμ6 Ταη, ὃ δά. 

ΟἸΪΥ οπθ οὗ {86 ΤἈΙσύν, ῬΒΙάομη, Ὀδοδτηθ ἃ ΠΟΙΆ 6Σ οὗ [86 πον ΡΒοατά. 
Ἑχταϊοβίμθηθβ, μουγθυθῦ, τϑιηϑὶ θα Ὑγἢ Ὠϊπ) ἴῃ ὑμ6 ΟἸὐγ, πβρὶστῖπρ [Π6 
ΟΟΌ 0115 οὗ {86 σογοτῃτηθηῦ, ὃ ὅ8, ὑβοῦρῃ ποὺ ΠΟΙΆ] ΠΔΠΥ ΠΟΙ] Ἰηρ 
Ῥονγου. ΤΒα τοϑῦ οἵ {86 βυσνίνίησ' ΤΟΙ ΌΘΙΒ οἵ 086 ἀδροβθα Ῥοδγὰ τϑ- 
εἰγοα ἴο Ἐ]οτιβῖβ, ψ ]οῖ, ΟΥ̓ ὑπ 6 βοίζατα δῃᾷ Ὄδχϑοαύίοῃ οἵ ἃ Ἰασσα ἡστη- 
ῬΕΙ͂ οἵ Ἰπποοθηΐ οἰ] Ζθηϑ, ὃ ὅῶ, ὑΠμ6Ὺ δα ῬυΘυ]ουΒ] Υ [δ κθ οατ ὕο τη ]κΘ 

ΒΘΟΌΧΘ ἴῸΣ μου ον ϑ ἃ5 ἃ οἷὐγ οἵ τοΐαρο, 
Τηβίθδα, μονανου, οὗ ΔΗΥ͂ δοοοιησαοάδθοῃ ὙΠ [ἢ 6. 6 Χ 1165. τϑϑυ ησ, 

ἃ5 84 Ῥθθῃ Ἠορϑᾶ, τόση {86 σβϑῃρο οἵ ΤΌ]6Υ8, ἨΟΒ 0165 σομίϊητιοα 
Ῥούνθθῃ [8.6 ΟἸΌΥ δηᾷ Ῥισθιβ, ὃ ὅδ, ἃ βίσιαροϊο ΏοδΘ ὕθιστηβ, δἃ8. ΠΥ̓5188 
ὈΙΟΡΙΥ βαᾶνϑ, 6 5 ὑμπαῦ [Π6 οἷν τλθη, 1 νἹοδοσίουιβ, νγοσ]ἃ [08 

ΘΠΒανβα ὈΥ ὈΒΌΓΡΟΙΒ, Ὑγ8118. ὑπ6 Βυτηϊ]]αὐϊοπ ἀπᾷ βυξουίησ οἵ ἀοίδαῦ 
τησϑῦ ΡῈ ὍΟΥμΘ ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο οὐίδϊῃ θατϑὶ τσ ]Π {Π 8 ΘΟΠΟΤΙΘΤΌΤΒ, 

δ 00, ΤῊ {15 βίτΌροΙ]ο, ΤΠ γϑίδβ Ὠϊτη58616, ἀθϑροῖ θα ὑμοιρὴ μ6 μά 66ῃ. 

ῬῪ {86 ΤῊΙσν, Ἰοὺ γά]θ8 16. αἱ, σου υῦηρ ὕὑνψο Βαπατθα 5816], 

8.4 ὕγγο ὑβουβδηα ἀυδοθτηβ ἴῃ. ΘΆ5}, θ6514 685 ὨΙσηρ' ἑτοο μαηαγθα ἔροβῃ 
ΒΟΙΔΊΘΣΒ, πα ποοοίϊαϊῃο ἃ Ἰοαμ οἵ ὕνγο ἰδ] θΐβ ἴσο 818 ἔπθα ΤΉγα- 

ωρν 



,Νοίοδ8. 75 

βγάθαβ οὗ ΕΠ15. ὙΥΒ Βα ἢ ἃ βρὶστιῦ διηοησ [Π6 ραὐτϊοῦβ, τ ἢ οομεϊππιδϊ 
ΒΟΟΘΒΒΙΟῚΒ τόση 6 ὨΘΠΊΘΤΟῸΒ ΘΧΙΪ68, ἀη ἃ ὙΠ ΒΟΙλ6 δ᾽ ἴγομη οὐμον 
οἰ0165, ὕπ6 ῬΙσθα5. ῬΑ Καρὺ ὑπ6 οἷὐγ ῥα οὐ ὑμ6 ἀοίδηρβῖνθ, τπῈ}] 
ὑ86 1ηὐογνθηίίοη. οὗ ἃ ὥρματίδῃ ἴΌΤΟΘ δὖ ἐπ 6811] οὗ {μ6 Τρ, ὃ 60. 

Ηδα Τ,γϑδηάθυ, βοὴ 0η6 ΤΟ ἢ δα ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΘΒ θα 858. ΘΟΙ 8} θ᾽ 
οἱ [8686 βιιθοουβ, ὃ ὅ9, ἔα κοὴ ΘομίχῸ] οἵ δῖ γ5 δὖ ὑμαὺ οὐἱβ15, «Ὁ πσου]ᾶ 
Βᾶνα φΌΠ6 1] 1} ΤΉσΑβυ ου 15 δηα 15 οοτηραίτϊοίβ. Βαῦ βαρ ἱπᾶϊν- 
πιϑύϊοῃ. μα Ὅθθη Θχοϊ θα ουθῃ διηοηρ [ῃ6 οοηζοαογαΐοϑ οἵ ϑρατγία ὈΥ τῃ6 
Τβδη τ ῖδη ῬΟΙΙΟΥ ἃ5 αἸβρίανγθα Τὼ Αὐμθὴβ δηα {πΠ6 οὐμον δα ] ραϊοᾶ 
οἰ165, ὑμαὺ 10 Ῥϑοδσηθ ὑμ6 1ηΐογοϑῦ οἵ ϑρατία ἰο τἱὰ Αὐποηβ οἵ ΠΘΓ 
Τηΐβουυ. ἀπά 80, αἴδοι ᾿υϑαπᾶθν δα ῬΘθὴ βοηῦ ζουῃ ἴο β6. 16 1η ἢ]5 
ΟὟΤΙ. ὙΥΔΥ͂ 86 αἰδύθπτθμοοβ αὖ ΑὐΠθηϑ, {Π6 Κιηρ Ῥαυιβαηῖδβ, Π15 ῬΘΙΒΟΏΔ] 
δα ῬΟΙ 108] ορροποηῦ, μανῖηρ ΟΠ. ΟΥ̓́ΣΣ ἴο 15 σ]θνγ85. ἃ ΙΔ] ΟΥΥ οὗ 
{86 ἘΡΏΟΥΒ, γὰβ δρροϊηϊθά, ἴῃ Μί8Υ, ὅο ΒΌΡουβθαθ ἢϊτα ἴῃ 086 ΟὨΙοΥ 
σομτηδη. Τὐπᾶ ον Ὦ15 ΔΌΒΡΙΟΘα, αὐ βοὴ βο ὐηρ ἀπά Ἰοηρ ποροίᾶ- 

ἰΐοῃ, δ [88 Θπα οἵ ἔθη τροῃῃβ οὗ Οἱ 1] νγ8 , Ῥθ8οθ γγὰ8 σϑ- δ] 15}66, 1 

ΘΘρίθυαρεσ, 403, ΤῊΘ 6χ}]65 1 ῬΊΓθΘτΒ ΤΌΤ χοβίουθα, 8ηα ἃ σΘΏΘΓΔ] 
ΘΙΏΠΘΒΟΥ Ὑ7885 ΒΌΤΟΓΏ ἴο, ἴγότὰ ἡ Οϑ6 θη Θῆ β {6 ̓6 γα ϑχοθρίθα ΟὨ]Υ 
86 Τϊχίν, τμ86 Ἐ]Πον θη το Β8α ὀχϑουίβα {Π6 1} βθηύθηοθϑ, δηα ὑπ 6 Τὴ 
ὙΠῸ δᾶ σονογποα 1ῃ. Ῥίσεθαβ (ποῦ ο θ6 σομξουπαάρα Ὑὑγιῦ [88 ΤΘη πμῸ 
δά ϑυαοσοοροάρᾷ [86 ΤῊΣ γ). 86 ἀοιμοογαί!οα! σομϑυαὐ]οι γα 8. ΠΟῪ 

Ἰτητηθάϊδίο! Υ σοβῦουθα 85 ΒοῸυ. ἃ5. ῬΟΒ51016 ; θαὺ {π6 ῥυϑοῖϊοθ οὗ ραγιηθηῦ 
ἴον ὑπ6 Ῥϑυϊουτηδηςοθ οἵ 0} 8 ἀπύ168 οὗὨ οἸΠ]ΖΘΠΒΕΪΡ γγὰβ ποῦ Τ6- δ Ὁ]151166. 

Ὅπαον {86 πον οσάοϑυ οἵ ὑβίησβ, Βοσσανοσ, Ε]ΘαβῚ5 νγα5 1ϑ ἐν 1ῃ ῬΟΒ565- 
βίοῃ. οὗ ὑπ6 ΤΙΣΕΥ δηα {πον Δα Πουθηῦθ, ἃπ ΒΥ] ΠῚ [ῸΓ 411 τοίαρθοϑ οὗ 
ἐμαῦ ῬΑ, δα ἃ βίσοῃρῃο]α οὗὁ σΟΠΒΡΊΥΔΟΥ πα ἔγθαβοη, Τύ νγὰϑ ποῦ 
Ἰοησ Ῥοΐογο {861} Ῥυοοθθαϊηρθ Ῥγογοκθϑα 86 ΑΥΠ θη 8 }5 ἴο ἴα Κα {86 6] 
αραϊηδῦ ὑθτὰ ἢ {86 δαῦτο ἴοσοθ οἵὗἨ {μ6 οἷν. Τὴ [Π6 οουχῆθ οὗ [8688 

ΒοΒΌ 1165 6 σοηογ8}5 οἵ [86 ΟἹ ΟΊ. 5 ἼἼ6Γ6 561Ζβα ἃπα ρΡαῦ ἰο ἀοδίῃ. 

Αἴΐον [86 Πισῦ οὗ {μ6 τοϑῦ οὗ [π6 ΤῊΙσΟΥ δα οὐμον ΟΡ ΠΟΧ Ιου β ῬΘΥΒΟΏΒ, 
ἘΠΘαδΙ5. υγὰβ Το -ἰποογρογαίαᾶ, γι ἢ οαὐμ8. οἵ ταῦθ] διαπθβίῦ δᾶ Π81- 
ΤΠΟΏΥ, ἴῃ. Οη6 ῬΟ] 0108] ὁοτηχητιητν πὶ ἀὐμθη8. 

Βυῦ θη ὑπ6 6χ1]65 μα τοῦπγηθα, 1 ρον ΘΡΙ8η64, δὴ βιηδτίσ 
πηᾶου {Π6 ΤΟΏσΒ ΜΙΟἢ μδά Ὀθθη ἰπΠτούθα οα {πθῖι δηα {ΒΘ 1 ἸΏμπο- 
οοηΐ το] αύνοϑ, ββ οί ΠΥ 858 ΤΠ 6 Υ ἀΔ1]γ [6]0 {88 μδίθ αι] Ῥτθβθηοα οὗ [88 
Πθη Μη, [ὉΓ Τα θῆρα ΟΥ σαῖῃ, δα σοτημη θα οὐ αοἰαα ὑΠο86 Οπ ταρΈ8, 
αὐϊοτηρύθ ἡ τα ποῦ νγαηύϊηρ, [ἢ δυδβίοη οὗ {88 ϑιηηθϑίυ, ἴο 566} χβρατὰ- 
ΟΠ. ὉΥ͂ 151 Πρ 1698] ῬΥΟΟΘΘαΙηρ5. ϑραϊηδὺ [6 ΘἸΠ]ΠΥ Ρᾶτί]65. ΤΙ 

ὁο,βΘαῦδηο. οὗ βϑι6 ἢ αὐξοιηρίθ 1ὖ ὈΘοΠ6. Ὠθοθάθαχν, ἴῃ [ῃ6 γ6 8} αἰΐου 
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ἐμ6 τοδιοτα ἴσῃ, [ο ῥᾶ 88 ἐδὸ [δ᾿ οὗ Ατομίηυβ, Υ ΨΈΙΟΝ ΔῊ ἀεί δαὴὲ 

Ἷῃ ΒΌΟΙ οαθθδ γγαϑ δ 1164 το ρΙοἀᾷ {π6 δι ΠΟΘ ἴῃ δὰ οὗ 411 ῥγοοθδά-: 

1Π05, 
Ῥτουιοαβ ἴο ἐμ, ἀπᾶ ΡΤΟΒΔΒΙΥ ΜἘ1ΠῸ {86 ὀχ1]θᾶ ὑγταὴ 5 ἡδέα 51] 

ἴῃ οὐοπραίϊοῃ οὗ Ε]Θ βία, Τγϑῖαβ Ῥεόπριῦ 818 ὀοταρ!ἀϊηῦ ἀρδϊπδῦ Ἐτα- 

τΟΒ[ΠΘΗ68, ψῆο, τὶ ῬΗΪάο, βθθιὴβ ἴο Πᾶνα γοἠλάϊηδα ἴῃ {Π6 ΟἸΌΥ, 

ΤῊΘ οοχηρϑοῦ ΜΆΘΗ χορ τὸ ΤΙ ἔοπὰ [86 ΔΥΩ ΘΒ ὀοποράθαᾶ 

ὄν ἴο ὑμοτῃ (88 ΡΗ͂ΥΠοσΘ ὁ χὸπιαϊπίησ, 1 {86 ψόγὸ ΤΟΥ ἴο Βαρτῦ 

{μοῖρ οομᾶά ποῦ δϑ ταθπι 88 οὗ [86 ἀογαραιηοηῦ τὸ {πὸ )υάρταθηῦ οἵ [λ8 

ῬΘΟΡΪ6 (588. Οἰοπολαϊ Νοίδὲ ἴο 188 ποχύὺ οτϑύϊοι, 2, Ενμμὴθ). Τὰ ὑθη- 

τασηρ ὁπ. (818. οοὐτδὸ Ττὰϊοξι θη 9 ΡΤΟΡΘΌΙΥ ῬΙαὀ64 Το] ϑηοθ οἷ ὑπ 6 

ρῬοβίμυχηοιιβ ὀγθᾶϊθ οὗ ΤΟΥ τμο 68 85 ἃ τηᾶτύγτ, ὙΠ1ΘΝ Βὸ τηϊο τὺ οἸαϊ τὰ 
ἴο 5Π816 ἃ8 Βανίπρ δοίδα τ ΠῈ Εἶπ. Τιγβίαβ ΟΘΡΙΔΙΙΥ͂ ΒΘΘ 5. ΘΟΟΠΒΟΙΟΥϑ' 

οὗ ἃ βίχτοπρ οὐ δ ἐδ ἴῃ ἃ ῥογέϊου. οὗ [15 μϑάτουβ ἴῃ νον ὁἐ Εγαύοβ- 
ἐῃθπμθθ. ΤΠ ββ]θούϊοῃ οὗ 186 ἀϊοάοίβ ὈΥ Ἰοὺ Ὠγοιίσῦ, ὁ σοῦχδθ, ταθπς 

οἵ 41} Ῥαυίΐθβ 1ηο [Π8. Ῥ8161]. ΦΟΙ6 {Π616 ἀου 0 1658 πότ ο, μού- 

δ γον Π6Υ ἀ1511|κ64 {π6 ΤΗτύν, ὕοσα ἠοὺ οἵ [π6 Ῥορυΐαν ρασῦγ, ἀπᾷ πόΐ 
ἸΠΚΘΙΥ ἰὸ γοίβ ΠΗ 10 ἴῃ [86 βϑούοῦ βαδγαρα οὗ [π6 ἀϊοαβίδιν, ὃ 91. 
Ὀὕμουθ, οἰ Π6 Ὁ γο] ἀὨ ΑΥΤΥ͂ οΥἁ ΤΥ͂ οὐπδύγϊηύ, πᾶ 80 ὀοια  οϊη βθα Ὁποϊα- 
βϑῖνϑ τῇ [86 ΤῊΙΤΕΥ, ἃ5 ἴο 6 ἰοὺ Ἰδιϊθηῦ πᾶῤοῥ. ϑβοχὴθ ΙηΔΥ͂ ΒᾶΥΘ 
{610 τηαὐ, 1 ἘταϊοΒ 6 ἢ 68 ΜΘ ΓΘ ὀοηγϊοίοά, {ΠΟΥ͂ ταϊσμῦ ποῦ ὑμθίηϑο!νοβ 

6 88ἴ86. Βα Βοττήοτθ, τὰθὴ οὗ βἰάπαϊηρ' ἀπ δἰοαθοποο ὙγΟΤὸ ΤΟΘΑΥ͂ ἴο 
Βρθᾶκ ἴορ Ἐταϊοβίῃβηββ, ἢ 86, ἀῃᾷ μθγθ υγὰβ 20 δος οὗὨ Ῥβιβοῃβ ἕο ὑ68- 

Εν ἴῃ 15 ἴΆγ0., ἐξ 87, 88, 
Τὴ οσοηΐοπαϊησ ἀσαϊηδϑῦ [π688 δἄγουβα ἱπῆ αθῆθθβ, ἀπά ἴῃ ΔρΡδδ]ὴρ ἰὸ 

ἴπ6 ΒΥΠ 4 ῃΐο5. ὃπᾶ Ὁπ6 ρῬαϊγίοἴίδτη οὗ μιὶθ Ἠδάτοιβ, [δ ϑῖαθ δθθιὴβ τὸ 
μενα Ὀθηῦ 81} ἷ5 σϑηΐτιθ ἕο [88 Ῥϑυϊοντηδποθ οὗ [Π68 βδονθᾶ ἀδθιν Μ ΙΟΗ, 
ΒΟΙᾺ δοοογάϊης ἰο ΑἰΒοπίαῃ ουβίομμ, ὃ 94, ἀπ ἴῃ ὀμοάΐθποθ ἔο παίαταϊ 
ΠΡΌ 1565, 8 οὐγβᾶ ἰο δ'ῖ5 τηυγάθεθα Ὀτοῦμου. Α8, πονανοῦ, [6 στ] 
ἢ {μ8ὺ τηυγᾶον οου]Ἱᾶ ποὺ 86 Ὀγουρῦ ἀϊ τ ε]γ Βότηθ ἴο Ἐλνθξη. δι: 
ὙΠ οου] Ρ]δαβ Ὁ] οοπίδηᾷ, ὃ ὅ, {μ8ὺ ἢ6 μαᾷ βεῶηῃ Τογοδᾷ ὈΥ͂ ΒΪ8 

ΘΟἸ]Θασιιθ8. ἴο της {6 ἀυτοβῦ, ἀπά {παῦ μὲ μαᾶ τΠ6η ρἷθδᾶθά, [ποὰρἢ 
1η. γαίῃ, [0} {ἢ68 1{{8 οἵ {ῃ8 ῬΥΒΟΏΘΥ ; Τ γ5185 ἀθ658. ποῦ οοπῆλθ ΒΙΠΙ56 1 

ἴο 5 ρϑυβομαῖ σου ρ]αίηΐ, ΤᾺ 15 οὐσαρίδϑ, ἴῃ ἴλοῦ, οὨἾΥ [86 ἄχϑὺ {π|τᾷ 
οὔ 016 οταίϊοῃ, θαγομπά ἡ Βέοἢ ΤΠ γ5ῖδ8 Ῥτοοθϑάβ, ἴῃ. θ61417 οὗ Ηἷβ ἐπ͵υτοᾶ 

ΘΟ ΤΥ, ἴο ΘΗ]αταΘ, ἀροὴ {Π8 ΜΠ οἶδ Ἰηἰαυίδουβ δηᾶ ἐυθαβοῃ8 818. ΟΕΈΘΟΣ 
οὗ [88 ΤῊΉΤΕΥ, ἴῃ ΜΏΙΟΕ 18 οοπίοπᾶς {μαὺ Ἐπαϊοβίμθηθδ, 88 ἃ γΟΙΌΠ ΑΡΥ͂ 
Ῥαχέπον οἵ 1868 ὈΒΌΤΡΟΙΒ, γ788. Θ΄ Π18}}Υ ἱπουϊραΐθᾷ 8Π6 ΤΕΒΡΟΠΒΙΌΙΘ. 

γε οδὴ ΘΆΒΗΥ σϑηοοῖγο γι δῦ ῥύθιο τηἰθροϑῦ χητιϑὲ ἤδγα Ὀόθῃ ὀχοί 64 
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ἴῃ [Ε15, 188 ἤτοι ᾿ὴροτιδὴν πα ϊοίαὶ Ῥχοσθόδιης ἀἴΣ ὑπὸ ταεβοσ ὁ 

ΠΣ ορο δε αθοῦ. Α ἀἰβόουτβθ 50 οβατροᾶ ψΙ τὺ τοβοιίσηθηῦ ῥονγαϊ 
{86 Δα μοΙΒ οὗ 850 τὐ ΠΥ Ῥτῖναῦο ΨΎΟΠΡΒ 8ηα ΡΒ] ο αἰδαδίότθ, Ρτοπόιπῥεά, 
δΚ ἴὸ ψψά8, Ῥεΐοτθ [86 ἄβθὺ ᾿ταρ ΒΒ ΟἿ οὗ ὕ7ο ὙΘΑΣ5 ΟὗὨ ἧ ΤΩΪΒΕΥΥ͂ πᾷ α18- 

ἈσμοΣ μα Ὀερτὰ ἰο ἴαᾶθ ἀν γῶν, ταπθὺ μᾶνθ ὑγακοᾶ βττίησ θομοοθ [ἢ 
ΤΩΘΔΗΥ͂ ἃ ραϊτϊοὐϊο Ὀοβοὴι ἃπ Τιϑὴν ἃ Ὀογβανοα ᾿ρατῖ. ΤῈΘ ἈΠΤΗΝ ὁΟ1.- 
τηϑῃ45 ἈΠΏΒ6]7 ἴο π8 4150 ΕΥ̓͂ Β15 Τη ΘΒ. 85 Ὑ}6}1] ἃ5 15 δ] οα πιόῆοθ, ΒΌΘΕ 
ἷς [88 τοίϊοθῃοθ ψν Βἱοἢ ἢ τηδἰηὐαίηβ τοϑρϑοῦηρ ὑῃ 056 ῬΥΔΙΒΘΧΟΣΓΗΥ ὁχ- 
οὐοη5. πα βϑουἤοθϑ, ονγῃ [0 4}1, ΒΙΘΝ. μΒ6 μδᾷ μαὺ ΤΟΥ ἴον 086 
ΘΕ ΤΑ ἰβοιηθηὺ οἵ μἷβ ἀἀορίοά οἷγ. Τὐὺπάοπθιοα]Υ δὐβῦ ἴῃ οὐ οὗ 
ὀοχηροβίδίομ δήιοηρ [Π6 δΔαύμουΒ οσαίοηϑδ, [15 ὁπ 6 15 μοῦ 1 ΘΣΙΟΣ ἴο ἃ 
ΟΙΌΒ ΟΣ 1 Ἰὐοτϑϑὺ ΟΥ 1 τηου]ῦ. Ιἢ 15. ΟΔΡΔΟΙΓΥ ἃ5. Ῥγοβθοιῦον 1 ΒΌΘΟΝ 
ἃ οαβθ, Πγβῖαβ μα ἐπ ορρογαπίγ, ΜΒΙΘᾺ οὐμουνῖβα 6 σου] Βανο 
Ἰὰοκοᾶ, ἴο ρ]οδᾶ [86 ὁαι88 οἵ ὑπὸ οἰ 1156}. Τὴ 80 ἀοίηρ, μ6 ψὰβ 8018 
[0 τονίθὺν [Π8 Φ8016 οὗ 188 τϑοθηῦ ΕἰΒΟΥΥ͂ οὗ [86 οἰτΥ, ἀὴα ἴο Ἰδοῦ 
[6 Ῥθόρῖθ, ἂβ ἃ ῬΟΙΣΌ10Α] Ἰθϑᾶου, ὌΡΟΩ {86} εἰδαδύϊου. ἀπᾶ 1ῖ5 ἀπἴ168. 

Απᾶ 50 Εἰβ ἀϊβοουδ6 τθθ5 ἔβοτη ἃ Τηόγὸ Ρ͵θα ον [ιϑι166 πρό ἃ ΕἸ] η8], 
ἴο [88 τϑὴκ οὗ ἃ βίδίθβδυδῃ ἶκο ογϑίϊοῃ. 

Τὸ 15 ἃ βίῃρα]αν οἰτοαχηβίδηοθ ὑπᾶῦ πο τεοοτᾷ 18 οχίάπὶ οὗ [μὲ τοϑὰϊ: 
ὁ 5ο ἰχηρογίδηῦ ἃ ὑγ18], 80 πᾶ ἡγὰ τησϑῦ τοιλϑῖῃ τὐ μοῦ ἐμ δα 15480- 

οη οἵ Κπονίμῃρ ἐπαῦ Τιγϑῖᾶβ ραϊπδᾷ 18 ο8856. 

ΟἸΝΈΒΑΙ, ΝΟΤῊ ΟΝ ῬΟΙΝΤΘ ΟἿ ΤῊ ΑΤΗΕΝΊΑΝ 00 Χ- 
ΒΤΙΤΌΤΙΟΝ ΤΟΠΟΉΕ. ΙΝ ΤΗΙΒ ΟΒΑΤΊΙΟΝ. 

1, Τῆνδ Αὐοίνοηθ. Αἴθον {π6 Κίηρ!ν οΠοῦ ὀρᾶβαᾶ ἰὼ Αἰ θη, [π ὁμι6 ἢ 
τηδοὶ βταίθ γγαϑ εἰν 168. ἀνόμου (ἄρχων). ΤῊ 8 οβῆςο, αὖ ἢτβὺ το Υὶ 1116, πᾶ 
[πθὴ [ῸΥ ἃ ὕουτα οἵ ἴθ γϑᾶτϑ, βϑοάτηθ, Β. ο. 688, ἃπ ἀπη0.81 τηϑρίβ- 
ἔχον, δηῃᾷᾶ 105 Βομοῦβ δῃᾷ ἀθ οβ ὙΟΥΘ ἀἰδθυυ θα οᾷ Ὀούνεθη πίη 

ἱπάϊ νι ἄπα]5, Ὑ80, ΔΙΓΟΥ ἃ {1π|6, ταϑιθδᾶ οἵ ο]δοίίοι ὈΥ̓ ὁ ταρθ, τυ 6 
ἀεδίρπαίοθα Υ ἰοί. Ὑὴ8 οἰίθε οἵ {π686, βιγ]θᾶ ὈΥ οιαϊμθπόθ ἐϊ6 ἃγ- 
ὁΠοη, σανθ 18 πϑῖὴθ ἴο [88 γϑὰχ οὗ Εἷ5. οἵῇοθ, δῃᾷ νγχὰ8 {πϑηο6 ΟΠ] 
186 Δρομοη. θροηψηῖιι8 (ἐπώνυμος) ; Ἀ6 γχ88 086 1608] ῥτούθοίον οὗ ψάονϑ 
διά ΟΥΡΉΔΏΒ, δηᾶ [πᾶσα ἴπ οονίαίπ ΓΔΠΠΠΥ τηαίίοτθ ΤῊ8 ποχῦ, ΟΥ ζύηρ 
ΔΡΌΒΟΣ (ἄρχων βασιλεύς), μιᾷ ΒΌΡΟΥ ΘΠ θη 08 ἴῃ τηϑύουβ οὗ ΤΘΠΡΊΟΏ, 
8 ἴῃ οα565 οὗ Βοιηϊοίθ, ψθο 10 ψγαθ δῖ5 αἀπὐν ο Ὀυπο Ὀδίογὸ 

ἐμὲ Αὐϑορασιϑ, ΤῊΘ ἐγ ἀγόβοη, βὑν]οᾶ {π6 μοϊοπιατοῖν (πολέμαρχος), 



78. Υοΐδδ. 

σοτηδη 46 [π8 ΔΙῚ (0111 490 8. 6.), διὰ Ἰυάροα Ῥούνλθθῃ οἰ 1 ΖΘῺ8 

δα που-οἰζοηθ, Εϑοἢ οὗ 8686 ὑῆσθο δᾶ 8150 86 βυρουϊη θη θηοθ 

οὗ Ῥδυίσι]αι σϑ]ϊοίουιβ ἔβα γα]8. ΤῈ6 τοδὶ πίηρ Β1Χ, βυυ ]θα ἰορίδἰαξοῦ8 

(θεσμοθέται), μαὰ 10 ἴον Ἐποῖν ἀπιὸν ἴο τορουῦ ὕο [Π6 ῬΘΟΡ]6 ΘΥ̓ΘΥΥ γϑᾶῦ 
ΟΝ 88 βιιθ]οοῦ οἵ ὑπ6 τϑνίβίοι οἵ [86 1ᾶῖνβ, δηα ἰο Ὅ6 ἡπᾶάρϑϑ 1 χτηδύξουϑ 
ποὺ τοβουνϑὰ ἴο Π6 ΒΌΡΟΥΙΟΥ δύόμοβ. Βευὺ {π6 οἰϊοῦ, ρατὺ οἵ {{λ6ῖν 
αὐυδοβ νγὰβ 1 ἰπ6 τϑοθίνίησ οὗὨ ᾿ῃϊουτηδύϊοηβ, ἀπ 1π ὈΤΙΠΡΊΩ σ᾽ οα568 ἴο 
ἐγ81 1πὰ {π6 σουτίβ. ΑΥοΣ [η6 Ῥαχβίδῃ ὙΥ ἃῃ, [6 δυόποηβ ἡ τὸ 1 }- 

ἄταν ἴτοτὰ ΡΟ] 1081 δια τη] 1 ΥῪ ἀπθ165, ἀπ ὑμῖν {π416018]} ῬΟΤΕΣ 
Ὑ85 Πσηϊ θα ἴοὸ ὑπ6 ᾿πηροβιοη. οὗ 5τ18}} ἔπ. Ετοῖὰ {μ6 {ἰτηθ οὗ 

ῬΘΙΊΉ165, ὑπ8 ΔΡΌΒΠΟΝ, ΒΙΤΩΡΙΥ τϑοοϊγϑα οοιῃρ]δ᾽ηΐβ, απ οοηαποίοα {Π6 
ῬΤΘΙ Στ ΠΑΤῪ ἱπαυίτοβ, χοᾶ 1πῸὸ ἄδν οὗ ἐτ11]1, δρᾷ ῥυθοιἀθα ονοὺ [86 

ἀϊοαβίθυυ Β]ο ἢ Πρατὰ δηᾷ ἀδβοϊάρα {μ6 οδβθ. ΤῊ8 ῥϑύβοιι οὗ 8ῃ 81- 
οδοη, 6 θα ησ {86 οἴ ο14] οΠαρ]οὺ οἵ τγτί]θ, νὰ βδουθα ; Β6 δᾶ 
ὑμ6 Ῥυνη]θρο: οἵ δχϑχηρύῦϊοη ἴτομὶ ὑπ6 ἐγογγον! (566. ΤΥτογαγο}), απ 
αὖ ἴμ6 οχριγταίλοιῃ. οἵἨ 818 γϑὰῦ οἵ οὔῇῇοθ, 1 15, σθοουὰ νγὰβ8. ΒΌΟἢ ἃ 5 ἴο 
ῬόᾶΣ {86 ὀπβίοτμδυν βου αὔϊηγ, ἢ6 ὈΘοθη8 ἃ ΙΠΘΙΉ ΡΟΣ οὗ [86 Ατϑορᾶρτιϑ 
(866 «γόοραριι8). ᾿ 

2, ΤῊΘ Αγεορασιι (ὁ ἔΑρειος πάγος) ΜὙᾺΒ ὃ ΤΟΟΙΚΥ ΘΙ] Π6Π06 ΟΡΡΟΒΙΐΘ 
{ῃ6 τγοϑίθσῃ οηᾶ οἵ [88 ΑΟΌΡΟΙΙΒ, μα 1ῃ οἴοβα Ῥυοχιθίγ, ΤῊΘ Ὥδτηθ 

Ὑ785 ὑγδιιβίουτοα ἴο [6 οοιυυοὶΐ ΟΥἩ βθοπαΐό υὐἱυλοῖν ἀαϑϑεηυδίοα ἐδεγό, Ἀο]αϊηρ 
105 βἰὑὑτηρβ ἴπὶ {Π6 ὀρθὰ ἷν. [Τηβι θα 1 τοηχοίθ δ Πα αν, ἃηα οΥἹοΊ- 
Δ [88 5016 σοι. 1}} οὔ" [16 οἱγ, 10 Τοίδι θα 105 ῬΥΙΒΌ]Π6 ΠΌΠΟΙ ΠΊΟΥ͂Θ 
ῬΟΙΤΩΔΏΘΏΘΥ ὑμαῖι ΔῊΥ οὐμον Ῥατύ οὗ {π6ὸ Αἰμϑηΐδῃ. οοπβδεϊ οι. Τίβ 
Ῥονουβ, ναυγίηρ δὖ αἰ οσοπῦ Ῥου]οάβ, ὑγσοτθ οὗ ἃ βοιηθνῃηδῦ 6] αϑῦϊο δηά 
αἸΒοΟυΘ ΟΠ Ὡδύατθ, δηᾷ 616 τορυ]αϊθα ἴο βοὴ οχίθηῦ ὈΥ ὑμδῦ 
ῬΌΒ]Ϊο ορίπιοη οἵ {86 Ῥούξου. οἰ Ζθηθ ΒΙΟῚ [6 ὈΟΟΥ γγὰβ Βι ρροβθα 
ἴο τοῆθοί. Τὸ νγχᾶϑ σομηροβθαᾶ δχο ΒΟ] Υ οὗἨ ρϑϑύὺ δυό 8, ϑι{{1πῸ0’ 1 10 
ἴου 11{6 δἴδον {86 οχριτα]οῃ οὗ ὑΠ6 1} ΡΟ μβο 8810. [Ιὑ Παὰ Ῥυϑοαϊα 
Οὐουϑισῃ οὗ τηδύζουβ ὀομηθοῖθα ὙΠ} το] ρίοη, δηα οὗὨ οαθ65 οἵὗἨ βοτῃϊ- 
αᾶ6; ψ 1116 αὖ ομδ {ἴτη6, ἃ5 ΒΈΡΟΥΨΊΒΟΥ 1 ΘΟΘΠ6ΙᾺ] οὗἉ [ἢ 6 Ῥα 116 ΤΉ ΟΓΆ]85, 
1ὺ Θχϑτοϊβοα βαποίζομβ δηδίοσοῦθ ἴο ὕΠο88 οἵ ἰὴ Βομηδῃ Θθηβοσθ. [1 
Τἰτηθ 5 οὗ ΘΙΏΘΥΘΘΠΟΥ, ὑπΠ6 ΑΥ̓ΘΟΡΘΡΊΙΒ 5665 ἴο Πᾶνα δοίθα 85 8 ΥἹΟῚ] Δη06 

Οὐτητητ88, ΟΥ 85 ἃ Οὐταηλ 66 οἵ ϑαϊοῦν, ὁ 69, δια ταϊβοο ϑηθοτιβ 

ῬΌΡΙΠ1Ο τηδύθουϑ ΤΟ ἴροτ {1Π16 ἴο {1π|6 Τοίουτθα ἰὸ 10. Α,58 116 5110}6 
ῬΟΙΣο8] ὈΟάΥ Μ ΒΔΟὴ τγὰβ ποιύμου οἰ θοῦνα ΠΟΤ ΟὐΠΘΙΨΙΒ6. ΤΕΒΡΟΙΒΙΌ]8 
ἴο {Π6 ῬΘΟΡΙΘ, 10 Τουτηθα ῸΣ βου {π|6 8η οἰϑίβοβ ἴο ὑπ6 ὀοτηρ]θίθ 
ἀθνοϊορτηθηῦ οἵ ἀθιμοογαίῖοα Ὀτὶποῖ 165 (5666 Οὐτίϊαβ, Πὺέ, 17. Ὁ. 420 
86ᾳ.), τιν}, δρουῦ Β. ο. 461, 1] 68, ἴὰ σομ ποὕϊου 1 ῬΟΥΊΟΪ 68, 
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δυο ἃ ἰδ ὙΠΟ Δρο] 564 108 Ῥο 1104] ρόνοῦ. ὙΠδπορίουναγα, 
ΔἸ ΒΟ τοϑίαϊηπίησ 105. 1πᾷ]ο 18 οοτηροίθησα οἢ ϑῆν 1 οᾶ5θ5. οὗ Βοιη!- 
οἶά6, δΔη4 ΒΒΟΤΉ οὗὨ 108 διηρ]θϑὺ Ῥόυνοῦβ, 1Ὁ πγὰβ 5011] ταϊαϊμβα ἀπσησ [8 

Ῥουϊοᾶ οὗ {μ6 ἴτϑοβὺ ἀθιμοουϑοῦ 8ἃ5 ἃ 6 ΠΘΥΔΌ]86 τ]ὸ οἵἨ [ἢ 8 ῬΤ ΣΙ γ6 

ατἰϑιοοταῖϊο ἰπϑοςαὐοηβ, δια, ΘβΡΘοΙ ΠΥ 1ῃ 18. ΟΑΡΔΟΙΥ οὗ ἃ οΥἸ Τα] η8] 

σοτιχύ, Θπ͵ογοαᾶ ἃ χϑρυῤαίάοιῃ. οὗ Ἰοηρ σου] σϑηθθ, ΑἸΤΟΥ Π6 Τοβδίοσα- 
ἰζοῃ οὗ {86 οοποίϊαίοι, Β. α. 403, π6 Ατϑορδρὰβ τοραϊηϑα 108 ἀποϊθηῦ 
αἰσηγ δθ συδταΐδῃ οἵ [86 σομμποηνγθα ἢ, ΕΥ̓͂ θοΐηρ ἰηὐταβίθα τ ἢ 
[86 ἀπίῦ οὗ ββοίπρ ἰο ὑπ6 δοοισαῖθ οὔβύνϑηοθ δηὦ [88 μ᾽ ραῖτθᾶ 

ῬΙΘΒΟυν ίο.. οὗἩἨ 106 ΠΘΥ]Υ ϑΙΤΘΠσοα ἰΔνν8. 

, Το Αὐμοηΐδῃ Π)οαϑί (δικαστής) Ὑα5 ἃ ΤΊΘΙΏΌΟΙ οἱ ἃ αΙοΔϑίουΥ 

(δικαστήριον), ἃ ῬοΔΥ ΜΟΙ βαὺ ἰο σἷνϑ υδρτηθηῦ (δικάζειν) ἴῃ Ὁτο- 
ΟΘΘαηρ5. δὖῦ ἴα. ΒΥ ἰδ8 ἰᾶνγ8 οὗ ΒΟ ΙΘΗ, Β. 6. ὅ94, [86 ΔΒΒΕΙΩΙΥ οὗ 
[δ ξὸ 18 84 [86 ῬονῸΣ οἵ τονϊοσίησ 844 Ῥυοπουποίηρ ὌΡΟΣ [86 

Δα  Ἰϑύταθίοη οἵ {Π6 Δτόμοηϑ, αὖ 86 ὀχρίταύϊοη οὗ {8.61} γϑᾶγ οἵ ΟΠΉ668. 

Τὴ {88 {6 οὗ ΟἸἸδίμϑηθθ, Β. σ. ὅ09, [Π68 οοἸ]δοῦνο Ὀοάγν οἱ ΟἹ] ΖΘῈ8 

δον ὑΙΥΟΥ γϑδγ5 οὗ ἃζ ΔΡῬΘδυβ ἴο Βᾶνθ Ῥ6θῃ οοηγοϊοα 8παᾶ ΒϑΌΓῃ 
ἴο {πὺ ῬΘΙΒΟῚ5 ϑοοιιβθᾶ οὗ ρῈ]1Ὁ0 οὐπηθθ, δηα ἴῃ βοἢ ἃ ΘΑΡΘΟΙΓΥ ἴο 

μᾶνθ Ὀοσηθ {86 π8η16 οἵ λεϊϊαβίς (ἡλιασταῖ), ΟΥ ἐδ Ἰιοίδσα (ἡλιαία). 

Βαυΐ ἃ5 [86 οχίθηβίοῃ οὗ ὑΠ6 ϑύύδὺ οἵ Αἴθθηβ Ὀτουρηῦ ΤΟΤ6 ἃπα ΠΊΟΥΘ 
αν ὈσΒΙ 685 ἴο ὑδμδῦ οἷὖν, ὑῃ 6 δοσαχμπ]ύοη οἵ ὑμᾶῦ Ὀαβίηθαβ τηδάθ 1ὖ 

ΠΘΟΘΒΘΘΙῪ ο ΒΒ αΙν 146. ὕμ6 Πο]Ἰαβθύθ. [Ι͂ἢ ὉΠ6 {{π|6 οἵ Ῥϑυῖο]68, ΠΘΑΓΥ͂ 
ἴῃ 6 ψἘ016 761018] ῬΟΥ͂Σ, 1 0171] Οδ865 85 Ὑ76}] 85 οὐἸτη] 8], νγὰϑ ὑσδη8- 
ἴδυυθα ἰο {π6 αϊοαβίουιθϑ ὑΠπ|8 [οσταθα. ΘΙχ Ὠππαγτρα οἰ Ζθη8. Ὀθὶηρ 

ΘΔ τ18}1} ν βα]θοίθα ὉΥ Ἰοὺ ἔγοιῃ ϑδοὴ οἵ {86 ἴβῃ ὑγῖθεβ, να βιχίῃβ οἵ {86 

τοῖα] πατηθ8᾽ γοο αἰν! ἀθα Ἰηὔο βθούϊοηϑ, Οὐ Ῥ81615, οἵ ἔνθ παπάγθα 
680 ἢ, 1 ἡ Ώ]Ο. ΠΟΘΙ ΌΘΙΒ οὗ 41] ἔῃ ὑγ10 85 ὑσουθ ἐἤτοννιι ὑοσθῦμου 1η6]5- 
ΟΥΑΙ ηδύο γ, ὙγΥ}116 06 τοι ΐησ ὑμουβαη ὑοτα Πα ἃ8. ἃ ΤΌΒΘΥΥ͂Θ 
το ψΏΙΟ. ἰο ἢ]1] νδοδηοῖθα. ΤῊ ἐϊοεηνοίϊοία, ΟΥ̓ ΒΙΧ ἸΌΠΙΟΥ 8ἃ7- 
ΟὨΟΙΒ, ἀοοἀθα ΌΥ͂ ἰοῦ ψΒΙΟ Ῥδη6] ϑῃου]α 510, δηα Ὑγοτο, ἃηα γῆ0 

ΒΠΟ.]4α ῬΥΘΒΙ46 δὖ 0ῃ86 {118]. ΤῺ βοῖὴθ ᾿πηρογίδηῦ οᾶ865 ὕγχο ΟΥ ΤΙΏΟΤΘ 
Ῥ8}6]15 γογα πιηϊθα, Βοιημουϊτη ϑ ΟἿΪῪ ἃ ἰγδοίϊοῃ οὗ 8 Ῥᾷηθὶ βαῦ, θαῦ {86 
τι81181] ΠΌΤΩΙ τγὰϑ ἃ {Ὁ]1] ἔνα μυπασοα. Νοῦ οἱ Αὐμθηΐδηβ, θα 886 
ΒΆΡ]Θοῦ 811165 4150 ὕΟΥΘ. δι θη 016 ὕο {Π686 ὑπ] η815, ἡ ΟΒΘ ΠΌΤΩΌΘΤ, 

Ὑ Πο56 ἀϑφσητηθηῦ ὮΥ 1οὗ, ἀπ Πο586 βθοτοὺ Ρα]]οὐ, ὃ 91, ρτθνθηῖθα ῃ δῖ 
ἜΠΗ ΠΝ ΟΥ ΘΟΥΤΌΡΌΙΟΙ ἴο ΏΙΟΝ 5Π18116 ΟΡ αἸΠΤΘΉΟΥ οοπδυαξοα 
Ῥοάϊο5 τηϊρῦ ἢν ῬὈθΘῃ 114 016, ΤῊΘ ἀϊοαθίβ Ὑγεῦ8 ΒΌΤΟΤ ἴῃ 601180- 
ἄγον δῦ π6 Ῥϑοϊηηίησ οὗ {Π6 1} ΘΏμτι8] ἰθστὰ οἵ βουνίοο, ΤΠ6 οουτί- 

ΤΟΟΏῚΒ ΟῚ φῬαϊηϊοά οἵ ἀἸβογθηῦ ΘΟ]ΟΤΒ, δα θα δα 105 Ἰοἰΐον οὗἩ [88 



δ Λοΐόδδ. 

ΔΙΡΗ Ρ εἰ ̓πβου! εα οὐδὲ ἐπ 6 ἀοοῦ αν. ΕΔΟΝ ἀϊοϑὺ 4156 Βότδ ἃ 8.αβ', 
ὙΏΟΝ πγὰβ ράϊπίθα ὑπὸ ὀΌ]οΥ ἀπ ὑπό Ἰοίθου οὗ [86 ὀουτὺ ἀἸ]οι ρα ἐδ 
μα, Τμὸ ἀἰόαβίβ ἐαὺ ὁἠ όποθο5. βρτθαᾶ ὙΠ ἐπιρ8 ἐσ τηαύπιο. ἘΠὸ 
δαἄγοοαίόθ, ἀπτίηρ ὑπεῖν ἀἀάτοϑβοθ, οοδαρῖοα ἀπ οἰογάϊθα βίη (βῆμα). 
ὦ Ἢ. οἰὉΥ̓́,; βᾶγθ Οὐχξιτϑ, “τοβοια Ὀ]6ἃ ἃ γαϑὺ ὀουτῦ οὗ αν, ψ Βθη, 
ΘΑΙΪΥ ἴῃ ὑμ6 τλοχηῖπρὶ 186 Ποβίβ. οὗ 7αῦγιαθη, [86 Του Ῥαῦὺ οὗ [88 
ΘΠΠΤΘ οἰνίο ΒΟΑΥ͂, νγ6 δ βθθὴ τηουϊήρ. (ΕΠ βέ., Τ1. Ῥ. 499.) ΕῸΣ δδοὰ 

ἄν οὗ βουνίοα (86 ἀϊοαθί τϑοοϊγοᾶ αὖ ἄγϑὺ ὁπθ, πᾷ αἴδουνγαλθ τοῦ 

6061. Αὐ {Ὧ8 Ἰαϊῦοσ ταΐα, Ἐμ6 δμυδὶ ἀταουπὺ οὗ [86 ἀϊοδίθ᾽ 665, 1 

{86 τιοϑὺ Πουσιβῃίπρ ρευϊοα οὗ (μ86 οἰ, 85. ὁπ Βαπάτοα δπᾶ ΠΗ͂ 
ἰδ] πΐβ. 

ΤῊΘ ἀ]οάϑύοσν, ἴῃ δἰ νίηρ' 115 ψϑέαϊοῦ, γούθα ΕΥ̓͂ ΡΑ]]οῦ (ψῆφον φέρειν). 
ΤῊ τιοϑὺ οοϊητηομ ὙΓΑΥ 8 ἴοτ. 680 ἢ ἀϊόαϑὺ ἴο ατῸΡ 1ηΐο ἃ "ῸΧ Οὴ6 
οὗ ὑνὸ ῬΘΌΡ]68 ΟΣ 08118. οὗ βίοπϑ ᾿Ψῆφοὺ, ΜΒΙΟΏ Βδα Ὀθθὴ ατη]βῃοά 

Ἡΐη. Οἷδ οὗ {8886 ψὰβ ὈΪδΟῖ, ἃηα [Π6 οἴμοσ ΨΕΪΘ; ΟΥ 8. γγα8 

Ῥίοχοθᾶ, ἀπά {π6 οὐ" ΠΟ] : [μ6 ἰδ ῬΘΡΌ]6, οὐ 186 ῬΈΟ]Θ. ὁπ, 
ταδδηῦ δοαυϊα! (ἀποψηφίζεσθαι) ; ὕ16 οὔμουβ, οοῃάοιηπδίίοη (κατα- 

ψηφίζεσθαμ)). ΤῊΘ Ῥ600]6 ποὺ πϑϑᾶ ἴῃ 016 Ῥδ]Ποὐ γὰ8 ἀτορροά [ἴηἴο 
Θηοῦμον Ῥοχ, ἃπᾷ ὑμ8 ὕπ6 ΒΘΟΥΘΟΥ οὗ {86 Ῥα]]οῦ γγὰβ βθουχθα. 

ἘῸΣ ἃ ἀἰϊβοιβϑίοι οὗ {π6 Ῥυϑοῦϊοα! σγουϊατιρ οὗ [ῆ6 ἀϊοαβίουιθθ, δα 8 

ΘοΙπράιβοη οὗ ὑπόπι ὙΠ} τησᾶθεῃ {π1|65, 568 86 νϑ]τι8 18 τοιλαγκβ οὗ 
ατοίό, Ηύβέ., Κ. Ῥη. 38 -- 400. 

4. Α ϑιγησροῦλιβ ϑγὰδ ΟΘ ψΠῸ ῥ]Θδαθα ἃ ὀάβθ ἂὖ 1} 07 11 Ὀ6ΒΔ}1 οὗ 
διοῖμου. ΤῊ ὑγδάϊθομαϊ πϑᾶρα αὖ ΑἸ π8 ΤῸ ῥάγυϊοϑ ἰο Ρ] θα ἐμοῖσ 
ΟΥ̓́Τ. οδ565 ἴῃ οουτὺ γγὰ5 πη Πα ὈΥ͂ [86 ἀανο]ορηηθηῦ οἵ Ἰᾶνν, ἀπ {86 
οα]ἰγαίίοι. οἵ τμϑιουϊὸ, Δ ἢ Ῥαῦ τπιπ]θάτπιθᾷ ἀπ ἸΠΟΧρΡΟΥ ποθ ΤΆ ἢ 
αὖ αἰδαάναμίαρθ ὑγ ἢ Ὀαύίου σαυβθᾶ ὁρροτιθηΐβ, Α 6185 οἵ τηθῃ ΒΡΤΆτρ᾽ 

ἀρ, οὗ ΒΟ. Απθρμου, ὃ 67, ἢτϑὺ Ῥθοδπιθ ἀἰβυϊπρτβηθα, ὑγῆο ρᾶνθ 

Ἰ16ρ8] δάνϊοβ ἰο οὐμοῖβ, δῃα σσοίθ ΒΡΘΘΟμ 68 Ι͂ῸΥ ἐπ ΠΤ γ8188. Ὠ1τ- 
ἘΠ 85. Ἅ7611] 85 Τβϑθιιβ δά ᾿βοογδΐθβϑ, οδίαϊ πα σομβί 6 Γ 8 18 ̓ ποοτηθ ΚΥ͂ 
ΒΆΘΗ ΒΡ θοἢ- υϊθίηρ : [6886 γαγ λογογράφοι, ἃ8 αἰδυϊπρυ 5η 64 ἔλοτα 

συνήγοροι. Τὶ ΡΌΠΟΙΘΙ, Μ1]16 ἃ ῬΑΙΟΥ ὕγὰβ 5111] Ἔχρϑοίθα ἰο βρϑὰξκ ἴῸ 
ἩτΩ561}, [86 οἱ τὰ] τγὰβ τϑ]αχϑ, 50 {μαὺ, δὔδου ἃ ὅβουῦ ἐρθβθοῃ, Π6 
τοϊσ ῦ οὈὐδίῃ Ῥου  βθῖοι ἰο γ1614 [Π6 Ηοοτ ἴο 15 ΤΏΟΤΘ ΘΔΡ8]6 ἔτ] οπά, 

ΟἹ συνήγορος. ὙΠῸ 0Π6 ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ ΒΡΘΘΟΪ6Β ὙΘΓΘ ἔΡΘΑΘΘΗΏΥ τηδᾷθβ ἘΥ͂ 
188 δἀνοοάζο, 85 θοΐησ δεινὸς λέγειν, ὃ 86. Βαΐ 85 ὯΟ ἴδε5 ὙΧ618 βιιβοτοᾶ 

ἴο Ὀ6 ραϊάᾷ ἴον {118 βϑύνϊοθ, [πὸ δάγοοδίθ νγὰβ θχρβθοίδα ἴο βῃουγ [88 
οουχῦ ψμϑῦ τηοίϊνα 16 Εἰμὶ ἴο Δρρβϑᾶγ. 

Α5 ἴο {88 πα. οὗ δαγοοδίοθβ 8]]ουγθα 1 ΔΠῪ Ο6. ὁ856, ὑπ 6 76 γγαβ 
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ΟἿΣ ἐμ ῖ5 Ἰπηϊ δ οι, ἐπα ἐμ ἐπα Δ] ονγοᾶ ἴο ἃ δἰ ννϑ 811 16 βατηδὶ 
ν᾽ μδίθυεν [86 πίη θεῖ οὗ βρβάκοιβθ. ΕΔΟῊ ῥτὺν μα ἔνο οΟΡΡογυπἸοα' 
ἴο θ6 Πϑαχᾷ ; [86 Ῥ] αἰ 8 οροιίηρ, 'δμα [86 ἀδἔεπαδοῦ τορ᾽ γιηρ ; {86 π᾿ 
{86 ῬΙαἰ 18 βρϑακίπρ, ἀραῖῃ, ἀπ ὑμ6 ἀοίδπαδηῦ ο]οδίηρ. , 

ΤῺ οὐἰ μηδ} {{1815, 10 γὰ8 Θοχηση ἢ. ἴο μᾶγα βϑύθσα] βρϑάκοῦθ ἔού [86 
Ῥτοβθοαίίοι ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 1π οα56 8 ΠΘΙΘ [86 βϑίθ νγὰβ τρδ ΕΠ} Ἰηὐοῦ- 

οβιθᾶ. Α' ῬΌΙο δανοσαβ οι] ογϑᾶ ὈΥ̓͂ [μ6 βίαϊθ [Ὁ δβδῖϑὺ 1 ἃ Ῥτοβθ- 

ὀπθίοη γὰ8 8] ον θα {πὸ ἴδε οἵ ἃ ἄτβομτη. 

ὅ. Α 7 ὐυγσὺ (Χειτουργία) ,γὰ8 ἃ ῬΘΥΒόχδὶ Βουν 6 Μ ΒΙΘΉ τγὰβ το ἰγϑά' 

οὐ οοχίδίῃ οἰπσθηϑ, ψΟ, 5 ΙΆΤΘῸΣ ῬΥΟΡΟΙΥ- ΒΟ] ἄοτβ, ψατὸ οχρθοϊδᾷ το. 

Ῥ6 Ἰσσοῦ θυτάθη- θάχαβ. [ἡ γρΊ685. ΤΟΙ οἸδβο Πδα δ8. Οὐ ἸΠΔΙῪ δα 
ΘΧ χϑοσϊ τυ, πᾷ {86 [ὈΓλΟΥ ο1885 ταϊρηῦ Ὅ6 ἱπιροθοθᾶ οἷ δὴν οἰ άζθη 
--ϑᾶγθ ἃ ἴθνν ΒΡ δ! ]ν Θχοιηρίθα --- -- ο Ῥοϑβοϑϑθα 85 τλπ 0}: δϑ' τ δ᾽ 
ἰαοπίβ, ὙΉΘβ6 ΤΠ ΤΡῚ 68. οϑτηθ ἴῃ ὑΠχπ ὕῸ {116 τα δτΩ 6 15 οἵ Ὁ86. 5ΘΥ6ΓᾺ] 
ἐπι θο 5 ἼΟ Ῥοββθθβδα {86 τϑαυϊθῖΐα ῬΙΟΡΕΙΙΥ, Ῥαῦ ποῦ ΠΟΙ [μη ὁπ 6᾽ 
ΤΙ ΟΤΡῪΥ δὖ ἃ. ἰἴϊηθ, δῃᾷ ποῦ οὔποθ ὑμ8ῃι ΘΥΘΙῪ οΟὐμοΡ γϑασ. ΤΠ ἰὰχ 
Τἢτι5 ἱπηροβοᾶ σὴ [Πη6 ὙΘΑΙΓΩΥ τα 15 ΦΌΠΕΓΆΙ 11061811} ἀἰδοπαχο θᾶ, 
(866 [16 ποχὺ οτϑύϊος, ὃ 18, δπᾶ 86 ἰδ νν αὐ οταίίου, ὃ 31). Τὸ {π|8] 
ΟΜΪΥ [86 Ἰούευ οὗ {88 ἜΠΙΕΝ Βοοιηθα ἴοὸ τηδπν Ἱποοιμ ρα ]8 ΜΠ 
ἴσθ᾽ ῬΌΘ]1ο βρεῖς. ΝΌΣ ὑγ 6 8. οαβθ5 γϑηθηρ ἴῃ ΜΝ ΆΪΟῊ ἃ ὙΘΑΙΓΩΥ οἷΠ1- 
Ζθῃ οι] νο]α πίθον το ἀπᾶοιίαϊκα ἃ ΠΌΤΟΥ οὐδ οὗ ἐπτῆ. Πὶ ἄπηθϑ' 

δὲ βευϊηροῆου, ἃ ΠΡΟΥΘΥ ταβ βοιμου με. ἀπάθείδκαη ΕΥ̓ ὑθο ῬΘΙΒΟΠΒ 
7 ΠΌΥ, οβρθοίδ!ν {π6 ὁμπογέρία ἐπα {Π6 ὑὐ]θυαρομ, ἩΆ]ῸΠ Ἰαἰίου 15 86’ 

ΟΗΪΥ Πατον ὙΒΙΘ ἢ τᾶν 6 ῬΙΌΡΟΥΙΥ οἸδβϑθα 85. ὀχύγδογα!Πδγγ. 

6. Απ Αὐμοηΐδη Τηδγατγοῖν (τριήραρχος) νγὰ 8 Ομᾶνσοα ΜΠ} βοιηθνηδῦ 
ἴλοα ἔμ 0μ6 ἀπίγν, Μ  ΙΟΝ 15 πηρ]16 1 815. {1169 οὗ οοτητηδπάϊηρ δ: 

ἘΣ ΤΘΙΏΘ, 
ΤΠΟῸΡΉ βουλθυϊτηεθ ὑγθα ΠΕΥ οἰ ζθηβ Ῥϑιτ ΠΟ ΆΠΥ͂ Γατη]δμ δά ἀπά 

βου γοα ἴῃ {μοῖρ οὐ βῃΐρ5, γοὺ ον μδτῦν [86 βἰαῖο Ῥτονια θα ὑπ8 {1]- 
Θ ΘΗ 5 ὩΊΗ ὑμεῖς γ8β56 15, αὖ 1ϑαϑὺ [η6 815 δρᾶ τηδδῖβ. {118 τη δ 
ΒΒΐρβ; ἐδοῃ {ὐϊτότὴθ ἰὴ [86 Αὐμθπῖδαι ΠΥ μα 15 πιϑήνθ, δ5' 188 

ΒΙτθι;" “1ὴ8 ΤΑ εν," “ὁ ΤῬϑιηοοτδου," οἴο. ΤῊ Αὐποϊδὴ ΒΔΥθΟΥβ 
Ὑ6Γ6 οδ]οι]α θα [ῸΡ ἰοὰν πυπᾶτοα Ἐπ σοτήθε ; [δτϑε Βυϊάτοῦ ὔα8 [86 
ΠουϊΩ8] ἠνπηθθῦ ΠΟ] ἴῃ σθαι ποϑβ᾽ [0 βδυνίοθ, οαρ4 016 οὗ ἈΚίῃρ οα: 

Ὀοᾶτᾷ 8 ἴογθθ ΟΥ ΒΙΧῚῪ ὑμουβᾶῃά τη. ΙΧ ὑγὶγο τη όϑ᾽ ΤΘΡΌ] ΤΠ ̓  

οὐ Ἰδο ἸῺ [μ6 ΞΕ ραδὰ ἂἃϑ ἃ ῬΟΙῚο6 βατιδᾶτόμ ὁπ [ῸΣ Ῥυδοῦο6, ΤῈ 

δα αἰρταθηῦ, οοΥἑαίη]ν ἰὼ {π6 Κ᾽ ΟΠ]ΠἸ4η οχροαϊίοῃ, Β. ο. 41, νὐδϑ αὖ {86 
δοϑὺ οἵ 86 ἐυ θ᾽ ΣΕ 8 ; δηᾶ ἂὲ ἃ Ἰδῦον Ῥοσϊοά, ΜΠ δὴ Οὐ τότ 68 ὑγοτδ Πὐίοα 
οὐδ ἤτούα [86 ῬΆΡΙΠὁ δὐοεόβ, το ρβαῖτα Ὑγ618. δὖ ὑμιδ σ᾽ ὀΧΡθηβ6, ΨΕ1]18 ὙΠῸ Υ 
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ὙΌΙΘ 4150 ΟὈ]ροα ἰο τούασῃ ἴῃ σοοά σομαϊδίοη, {88 τἱσοίηρ' δη4 δα Ὁ]Ὁ- 

τηθηΐβϑ  ΏΙΟᾺ {Π60 Πδᾶ τοοοϊνοα. ϑομῃλούχηθβϑ, ἱτότη. τηούγοϑ οἵ ἀἰβρίδν, 
8. ὑπ] ΘΓ ΤΟ ἡγοῦ] οῸ ἤο ὉΠΙΘΟΘΒΒΑΤΎ ΘΧΌΘΏΒ6 ὙΠ Π15. ΟΥ̓ ΤΊΘΔῊ5 1Π 
ἐπ ουὐβύ οὗ 8 588:1}ν0. Τῇ φγοουσίηρ οὗ ἃ οὐϑὺ ταϑας δηοῦμου ᾿ΐθηλ 
οἵ οοϑὺ ἰο {π6 ὑπ] σοῆ. Αὐλοηρ [6 ΟΥ̓ΘΥΤΒ ΘΓ ΤΩΘΗΥ͂ 816 η8, ἔγϑϑά- 
Ιη6ῃ, δη4 5΄ανοθ, θαῦ [86 ππο]θαβ οὗ οϑορ. οὐ οοηβιδίθα οὗ Αὐμθηΐδῃ 
οἰ ἴζθηβ. Τῆθϑθδ ΘΓ ΟΥΟΙΠ ΔΙ οὈὐαϊπιϑα Ττουρἢ 6 ἀθιηϑυο ἢ β ΤΌΤ 

ὑπ6 βϑύϑυδὶ ἄριηδβ ; θαὺ 10 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΠΥ Ὀθοόδϑιηθ ὩΘΟΘΑΒΑΡΥ͂ [ῸΡ [Π6 
ΟΥΪΟΥ ΤΟΙ ἴο ρον Ῥοπηὐίθθ ἴο ᾿πᾶάποθ ἢῦ ῬΘβοὴβ ἴο βεῦγθ ΤῸ χηθοῦ. 

ΒΌΘΗ. οοβίβ, 8 οἹἸθηῦ οἵ Τοιηοβύ 68, Β. Ο. 561, Βαα δυϑθὴ ἴο τηοσΐσασθ 
Ἠ15. δϑίδίθβι ῬΔῪ δηᾶ ῬΥΟΥ ΒΟ Ὶ5. ΤῸΥ [Π16 5Ά1ΠΟΥΒ ἃ Πα ΤΩΔΥΙΠ65. ΘΓ 50}- 
ῬΠ64 δὖ [88 Ῥ]1ο οοδύ. ΤῊΘ ΘΧΡΘΏΒ6 ἴο {Π6 ὑγ] θυ υοὴ οὗ ἢ15 γϑᾶν οὗ 
οἴδοθ ἀγοσασθᾶ αὐρουῦ ὅ0 τηΐηθθ, ΟΥ ΟΥ̓́ ᾧ 944. 

Αἴδου 8. σ. 8ὅ8, {86 Ῥυγᾷθῃβ οὗ ὕῃ6 ὑπ]θσάσοῦν, ψΒ1Οἢ Πδα γχ6- 
γ]ΟΙΒΙΥ. Ῥθθη. ὈοΤΏΘ ἴῃ ἔσσα ὈΥῪ {μ6 1ηἀἰν! 8] ὨΘΙΆ 6 γ5 οὗἨ ὕδρ {110 688, 
Ὅ616 ἀϊδισ δυο α δυλοὴρ Π6 νον μαπαγθα υἱομϑβδῦ οἰ Ζθηβ, στοιρϑα 
ἴῃ ΠΟΥ͂ ϑυηνηνοῦῖος (συμμορίαι) οἵ 5ΙΧΟΥ͂ ΤΑΘΙ ΌὈΘΙΒ. ΘΘΟἢ. 

7. ΤῊ6 ΟΠοτοσία (χορηγία) νγὰβ 88 τηοϑῦ ΧΡ ΘηΒῖγ οὗ 86 Αὐμθηΐδιη 
Πατρί α. οὗ {86 οταϊμαυυ Κι. ΤῈ Ὀαυγάθηῃβ οἵ ῃ8 οἤδοθ ἰδ ὺ ἴῃ 
Ῥυονιαϊηρ οΠοστιβο8 οἵ αἰ Πουθηῦ Κἰη 8 ΤῸ. {86 ναιουθ. ἀταυηαίϊο δηᾶ 

ΟΥ̓ΒΟΣ Ῥϑυουτάδηοθα οοηπϑοίρα 1} ὑπ 6 ῬῈΌ]1ὸ [οϑίναϊϑ.. 
Ῥγατηδίλο δη ον δἰ ταθηΐθ ὑγοτα ποῦ οἵ ἤδη] ΘοΟθχτθη 6 αὖ ΑΥΏΘΏΒ, 

85 ὙΠ πι5, αὐ ἡγοτα ΧὨ 1064 αὖ στοαῦ [δύνα α, 0ηΏ6 ᾿όπώω δα {88 
Τϊομῃϑία, μ618 1ῃ. ΒοΠοΥ οὗ ὈΙοΏγϑι18 (ΟΥ Βϑοοῆτι8). Αὖ ΒΌΘΙ {1Π|68, 
186 ἐμοαΐσα γγὰβ οσοχαάθα [Π6 ἀἰδύ Ἰοησ, ΨΏ116 Ὀ]ΔῪ δἰ ῬΙΔΥ τγὰϑ 
δοίθα. ὙΝΆΘη ἃ ροοῦ ψΠ5Π6α ἰο Ὀνσίηρσ οαὺ ἃ Ῥ]86Υ, δΔρΡ] θύοι. πτἂβ 
ταϑ8 ἴο {16 βθοομπα διοΠοῃ, ΟΥ ἴῃ ὁᾶ86 οἵ [μ6 στοαῦ Πιοηγβία, ἴο {Π6 
ἢγϑὺ διόμοι, ψ8ο, 11 [Π8 Ὁ]ΔΥ σοῖο ἀθοηγθα ἀθϑουυίηρ, ποχηϊηδίθα ἃ 

οἤογοσιι (χορηγός), ΜΏΟΒΘ ἀαΐγ 1ῦ νὰ ἴο Ὀσϊὴρ οαὖ {86 Ῥ]ᾺῪ ψι ἃ. 
Βαϊ 4 016. ὁμοσιιΒ (χόρος). Ιῃ {88 φϑῃ] θοῦ ὑϊηγθα. ὑῃ 8 ομόσθστιβ Πἰηγ561 
16α {Π6 ὁμοσαϑ, 85 818 ΠΔΙῚ6 ---- ΟΠΟΥ 5- 6810. ---- ΠΏ Ρ]1658, Τῦ τγὰβ δὖὺ [Π6 
Ῥοοϑὺδβ ορίϊομ ἴο ὑσϑίῃ ὑΠ6 ὁἤοστ5. ΒΙΤη861}, οὐ ἴο μάνα ὑΠ6 βϑύνιοςβ οὗ ἃ 
ῬΙΟΪΘΒΒΙΟΠΔ] ὑσαῖηοῦ. ΒΎΟΤΩ ὕπ6 ὑἶτὴ6 οἵ ϑορῇῃοοἹθβ 8 ΤΥ ΠΔΥΥ ὁΠο- 
ΤΊΒ [ὉΥ ἃ {παρα  τγ85 ΘΟΙΩΡροΒϑα οἵ -Αἰἴθθη. Τη ἃ ὀογηθαν, [ἢ 6 ΠΟΥ 
οὗ ὑπὸ ὁμοῦ νγᾶϑ ΘΟΙΏΤΩΟΗΪΥ ὑνγθηΐγ-οῦγ. ΤῊ 5ρθοῖῆο ἀυῦ]οθ οἵ 0ῃ68 

ΘΠΟΥΘΟΊΙΒ ΟῚ ἴο Ῥτούθτο ὑπ ομογθαΐθ (χορευταί), ΟἹ ΤΟΙ ὍΘΥ5. οὗ Τῃ8 
οΒοστβ, ἰο Ῥγονάα 8 ὕΥϑΊη6 7 8δηα ἃ ὑγϑ: 1 Π9-ΓΟΟΠῚ, ἴο ῬΑΥ͂ δηα βιρρονῦ 

Ῥούῃ [886 ὑχϑῖῃου δῃᾷ Ὦ15 οἷἶδϑθ ἀυτιηρ ὑΠ6 1} ῬΥΘρυ δ οη 5, δηα ΓΠΣ 158 
ἴῃ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ΟΟΒΟΌΤΊΘΒ [ῸΡ {Ππ6 ΘΧΒΙΟΙο0π, Τὴ ΡαΤάΘη οἵ [6 οΒοσο- 
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αἷὰ νατϊθα ὙΠῸ ὑμ6 παΐατο οὗ ὑπ ὁμοΟΥῸΒ ; ὑμ8 δχρθῆδα οὗ 8 βίῃρἼο. 
ΘΠΟΥΒ. ἀγοταρϑα Ῥουμδρ08 881} ἃ ἰα]θηΐ, οὐ. δρουῦ ὃ ὅδ0. ὙΤΒ6 δπλα]ὰ- 
ἰΐοπι οὗ [π6 ὁμοτσορὶ πιϑᾶθ [Π6 βϑύνίοβθ {Π6 τῆοτθ βχρϑηβῖγθ. Τὴ6 ὁβογο- 
σβ οῸ ψὰβ πάρε ἴο Βᾶγο ἄοπμθ ὑμ8 Ὀϑϑὺ τϑοθῖνθα {86 Ῥυῖζβ οὗ ἃ 
ἰἱροᾷ. ΤῊΘ 8016 Ἔχρθῆβο οὗ [π6 Ό]αν, πούγθνοι, ὈΥ͂ ΠΟ τηθϑῃβ ἀ6- 

γοϊγοᾶ προ μ6 ομογαρτιβ. 1οηλοβῦμθηθ5. ΤΘρτ να. ἢ15 σοι ΣΤ θ ἢ 
ὙΠ αν βῃΐηρ ἸΆΥΡῸΙ ΒΌΙΩΒ. ΟἹ ὑῃ6 1.  δβϑέσναβ 8 Οἢ 1861} Ὡδγὰ] 
βουυίοθ ““Οὐπμὺ {Π6 οοϑὺ οἵ {μον ὑσαρθα!68," βᾶγθ Ῥ]Ιαΐδγοι ; ἤγοὰ 
Ὑ11 βπα ὑμαὺ ὑπμοῖν (ΕΠ Ιρυιθο5. δμα ΑὨ ρΡΌΠ 65 ἀηα Μίθαθαβ δῃα Ἐ766- 
ὑγὰ8 σοϑῦ ΙΏογ6 μη. ΠΘῚΣ ὙὙΑΙΒ ΤΟΥ ΒΌΡΙΘΙΊΔΟΥ 1} {86 ΟΥΒ6Ρ ΤΘΘΙΚΆ, 

δα ἐΠ6ῚΣ βίσαρο 65 ἴοῃ 1τϑϑᾶοῃ δρϑάηδὺ [8 ῬΑΣΌΔΥ]ΔΉ 8. 

. 8. Τὸ ἰὐϑρίογτα (εἰσφορά) νγᾺ8 δὴ. Θχύυδουα ΠΥ ἰδχ ΟἹ. ῬΤΟΡΟΥ͂Υ, 

Ἰονιθα τ μθησνοῦ ὑπ6 Ὀυτχάθηβ οὗ ΜᾺ τϑαῦίτοα, Τὺ νγᾶὰθ ἰα14 Ὅν ἃ 
ἄδογθο οὗ [Π8 δϑβθι Ὁ] Υ, δια οο]]οοοα ἀμ ᾶοὺ [86 Βα ρουΙπίθπάθποο οἵ [Π6 
βἰχαΐευὶ. Τὸ ἀοίγαν [86 ἜΧρθῃβθ8 οὗ {868 5ῖθερο οὗ Μυ.Ά]6η6, Β. Ο. 428, 
186 ϑὰπι οὗ 200 ἰα]οηΐβ γὰϑ ὑπ Ταῖθθα αὖ Ομ ΕΠ ὴ1η6. 

9...ΑΧΨ. Μοίωουι (μέτοικος) νγ88. ἃ γϑϑ ἀθηῦ  ογθίρμιοσ. αἀἴῃθηβ, 85. [86 
ΟΟΤΩΙΏΘΤΟΪΔΙ οιρουϊθσα δηἃ ΠΠΘΥΑΡῪ οοηΐτα οὗ αυθθοθ, νγὰβ ὑπ ϑνουιίθ 
τοβοχὺ 8η4 τοϑιἄθηθθ οὐ βυϑΘΟΥΒ [ΤΌΤ] ΘΥΘΙῪ απδγίου. “ Βοουοχ,"» 

Βα 5 ΟὙΤ8, ““ ΘΟΒ] ἀογθα Ἀ]τη561 δὴ δδβρῦ ἴῃ Π15 τί, γγχὰ8 ύσασθ [μδῦ 

ΠῸ Ῥΐδοθ οχίϑίθα μου ἢ6 γου]α τηθοῦ ψ] ἃ Το 16} ΤΘΟΟρΡΏΪ ΟΠ. ΟΥ 
ὙΠῸ} ΘΙΏΡΙΟΥ σα. (Πῖβί., 11. Ρ. ὅ89.) ΤῊ Ῥοραϊ]δίϊοῃ οὗ Αὐἰοδ 
νοῦ αρουῦ 84]} ἃ τὰ Π[οη, οὗ σσβοτη 90,000 ἡγε 16 οἰ ίζθηβ, 45,000 τηοίο οὶ, 
δια 86,000 5]1ανθβ. ΤΠὰ οἰνίο ἀπέϊοα τϑαυτοᾶ οὗ ἐπ6 παῦγο ΑὐΠ6- 
ἩΪΐΔΏΒ ὙΘΥΘ 850 ΘΩΡΤΟΒΒΙΏΡ 85. ἴο ΓΠΥΟΥ ΠΘΑΥ]Υ͂ 811 Ὀαβιηθθθ, Ἰηἀ βὙ18] 
8ηΑ τηϑτοδηθ 6, ἰηΐο 086 Βδη65 οἵ τηθίοϑοὶ, μὸ οἡ. {818 δοοουηῦ τ6- 

5464 Ἰηοϑῦ] ἴῃ ΡΙΤο5. ΤΗ6 Αὐμδπίδῃ τηϑίοουϑ τγὰϑ Βα δ] οὐ ἴο ὑπ 
Βϑιὴ 6. Ὀυγά θη 5. δ5. ὑῃ6. οἰδΖθη, οονίδιῃ 1 οΊοΘ8. Θχοθρίθα ; νγᾶ8 ΟὈ]Προα 

ἴο β6Υν8 ἴῃ Ὀοΐἢ {Π 6 ΔΥΙΩΥ δηᾶ {ῃ68 ἢδοῦ ; τγχὰβ ἰαχϑα βοιηθνμαῦ ΠΙΡΉΘΡ 
ἰβδὴ οἰὐίζθηβ οἵ ὑπ6 βϑυηθ ψαϊπδίϊοῃ, ᾿θϑιάθθ Ὀϑίῃηρ δ] οὐ ἴο δὴ 
δὶ 4116 η-ἰὰχ οὗ ὕσγοῖνα ἀσδοθτηβ Οἡ. 80 ἢ [8.}1}Υ. Ὑοὺ Π6 ψψὰϑ ποῦ 
Ῥουχα 64 ἴο Ῥθοοιηθ ἃ τϑϑ]-οϑίαῦθ οσ υ, αὖ τητιϑύ ᾿ἰνθ ἴῃ ἃ Εἰτοά 
Βοῦβθ, δηᾷ τητιϑὺ μανθ βομθ οἰ Ζθη ἔῸ ρϑίσοη (προστάτης), ὑὨΤΟΙΡῊ 
ἍΏοτη 8] 06 6 οου]ᾶ ὑγδηϑϑοῦ 1608] θυ δ η 685, ρτϊναῦθ οὐ ΡᾺ 1106. ΑΠ 
Αὐμδηΐδηῃ πχϑίοοιβ ταϊρῦ, πον νου, {κὸ Τιγβῖαθ, οὐίαί μ6 ὑβοίοϊῃ 

(ἰσοτέλεια), ἃ ὁΘοπαϊ οι οὗ ᾿τσπῦν ἴτοτὰ [Π68 αἰβααάνδιηίαροβ οὐ 8]16}8, 
ὙΠΟ νγαθ ἸΠΥΘΤΙΟΥ ἴῃ ὈΓΙΝΊ]6σΘ. ΟἿΪν ἤο {86 οοπάϊζοη οἵ 6 ἢ8- 

ἰΐνβ οἱ δΖθη, ΏΟ Ῥοββθϑβθα ῃ6 τἱρῃῦ οὗ βαρ δα σγὰ8. 611010]6 ἴο 
οἵἕοθ. [Ιῃ [86 ψσ οἵ Ἡρθοσαύϊοῃ 10 ΤΉΤΑΒΥ θ.] 5 ψαρθα, 088 1ο- 
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ναγὰ οὗἨ ἁ ̓ΒούοΙΥ τὔαθ Ῥυο ϑθ ἃ ἴθ 411 8116 8 ΨΏΟ βῃοαϊα δδδίδὶ {δ᾽ 
Ῥαΐσιοῦ. δ α88. 

10. Α ϑγοορανιὲ (συκοφάντης, Π1τοΥΑ ΠΥ, ἃ ἢ: ονσθυ) 8 ΟΥ̓ ΟΊ ΉΔ ΠΥ 
δ ῬΟΥΒΟΥ. 0 ἰπ ΓΠθἃ ἀρϑίηϑῦ ΔΗ ΟΕΠ ΟΣ [ΟἿ ἜΧροσ πρὶ 58, ΤῊ ἐχροῦ: 
ταϊλοπ οὗ ἢρσβ πᾷ Ῥθθη. Ῥυοὶ ἱνθα: ὈῪ 1ΔΥ αὖ δὰ ΘΔΕΙ͂Σ' Ῥαυοα ἴῃ 188 
Ἡϊβίουυ οὐ Αὐὐοα ;: ἃπα {815 1ἀνν, ὑπουρῈ 10 μδᾷᾶ οδάβοα' ἴο Ὀ6 βΒιυιβιαϊηδᾶ᾽ 
Υ Ῥυθ]ΐο βϑηθτασπύ, τγαϑ τθϑη]ν τοϑᾶδ 86 οἵ ΕΥ̓͂ βοτὴῆδ. ᾿πίουτηθυϑ' 
Τροτὰ τηοῦγοβ οὗ ρσαῆ. ΤΠΘΙΡ Ῥγδοίλοθϑ ϑοσᾷ [δολ] ἰαΐο᾽ Ὁ ὑλ6 Αἰμθ- 
ηἶϑη ῬΟΠΟΥ οὗ ὁποουτάρίηρ 086 ἀδιθοϊζοη οἵ οἴδσποθβ ὈΥ ροιταϊ πρὶ 
ΒΩ Ῥοιβόῃ. ἴο Ῥγοβθοῦΐα ΔΗ͂ οἰἴθημ θ᾽ 1η: οουσί: Βαΐ. [ῃ6 οὐ ποχίουβ᾽ 
ΟὨδυϑοῦοσ οὗ ΒΘ ΠΟΥ δύ 8 ΠῈΣ δῊ. δἰτηοδῦ ΟΡ βοϊοῦθ 1ανν' 146]1-᾿ 
ὉΠ βίαι πϑᾶ: (Π8 παπᾶ οἵ βυοορμδηῦ 88 ἃ. ἔδυ οὗ τὸρυόδοη, ἀδποίϊησ 
{π6 Ὀγίηροι οἵ πιϑ]οἱουβ ἃπᾷ γοχαύίουβ δοουδαϊίοπθ. ΤῊΘ 6ν1] προ 
οὗ [86 ὕδγτ Θσραπαθᾶ, ΟΠ ΟΡ ΔΌΪΥ τὸ ὙΠῸ αϑι8}] οπδγδσίον οἵ [Π6᾽ 
01688 ΟΥἨ ἁ Ῥοβοὴβ ἴο Ψ ΠΟΙ. ἰὑ γὰ8. ΟΥΘΊΏΔΙΠΥ ΔΡΕ]164. Απαᾶ βο; 108’ 
ῬΥΪΤΊΔΥΥ ταθϑῃηρ αἸΒΡ  δυῖην, [Ὁ σϑτὰθ ἴο βρη, ἴπ ρο π τὰ]; δ΄ 818 }-- 
ἄθτοσ, ἃ Ὁ]8ΔΟἸς- τη 1716 ιν, ἃ: Ἰγίηρ βοοπιμᾶτοὶ, δπ Ἔχιουἱοῆθυ. Νονουθηθ- 
1688,.85 [6 ἸΏ ΟΥΤΊΘΥ, 1 οᾶδ6 ΟΥ̓ ὀὐην]ούίοι, τϑοοῖνθα ΠΑ] ὑπ6 Ῥϑηδ 
δα ἃ5. ΟἸΠΣΠΤΥ ῬΘΥΒΟῚΒ οΥδ ΟἸΘη ο]186 ἴο ῬΔΥ ΒαΒΒ-Ι πον [86 α18- 
σταοοῦα] Βαβι μθθθ μα πὸ Ἰδοὶς οἵ 910] ονγαυβ, δρᾶ ἐῈ 8 τιοβὺ βισϊπσοηῦ 

Ἰαΐα ΤΟ ποῦ 4016 ἴο ΒΌΡΡΥΘΕΒ 86 671]].- 

Τὸ ἔπ Ῥυθοθᾶϊηρ τϑίδδποθβ ἐο 086 Ῥο 108] ἀπ Β0018] φοπ δε πιϊϊοτι 
ὁ ΑἸπθη5 186 Ζ0]ον παρ, οὗ ἃ τροῦθ τα Ἰβ θ᾽ ]άηθουβ παῦαγθ, ἅτ ΒᾺὈ- 
Ἰοϊηδᾷ, ἀου να ἐγ] Ὡ]Υ ἔτοτὴ ῬΑμοΟ 5. Γὐΐογαγῳ απὰ Ἡτβιονίσωϊ Μ|8- 

δοϊϊαλυΐο8, αὐτὶ. Ἐπ Ὁ Α{]ιθγι8. 
11. Αεε Μοποὺ..- Τί ΒΟΚΕΒ οοὐϊχααίδ οὗ {π6 Αὐἴο ἑαϊολυέ δ5. σοί 

δ,695 βῥαήο5 6 δοοερίοα, [Π6π ([88 ἔράηο Ῥδίηρ ΠΟΥ ΨΟΣΤῊ Δθεῆς οϑη δ) 
ἃ ἰαϊοπὺ --- 4 1,086-.- ΤῊΣ [οΟ]ούίπρ [8016 ΟΠ ΡΗξ 1Π6 νϑ]τθ8 δμὰ 
ἐαπῖνα]οηΐβ οὗ ἔμ8 ΒΥ ΘΙᾺ] ἀθῃου ΠΔΌΟῺΒ : --- 

1 ΟΌΟΙῈ5 (ὀβολός) “- ΞΞ 0.08 

6᾽ οὐΟΪὶ ΞΞ 1 ἀγαοητήδ (δραχμή) ἘΞ 0.181 
100 ἀγδοῆχηϑθ ΞΞ 1 πλϊηᾶ (μνᾶ) -- 18:09 
60 τοΐτδ5 τὸ 1 ἰα!θπε (τάλαντον) --ς 1,086.00 -Ἐ 

ΤῊ6 58118 δα ΠΟΥ ΕΥ̓͂ ΤΘΟΚΟῚΒ ἐμ Αὐοο ρο]ἃ 5ἰαίον, ἔμ8 Οὐ Ζίσεπο βίαιος 

ἀπ (86 ἄατῖο 85. οὗ ὁπ] ψαϊαθ, δάθι σου ἀροὰῦ 30 ἀγδομ δ, ΟΣ 

860. Θαη5 Πὺοῖ. πο. Οφοσὶ, τ. Οὐγωῦύουνδ, Λϑοϊζοηβ' [86 ΟΥ̓ ΖΙ Θ6: 

δϑ Ξ-- 98 ἀὐδοῆταβ; ΟΣ ᾧ ὅ.06. 
ΤῊ ῥαΐΐο δοϊιυοοὴ αὐοϊοννέ ὦπα πὐοάονη, ῥγλοοβ ἰὰ βἴαϊδα. ἀΒ' οὐδ᾽ ἕο ὕΠγ88.. 

ΤῊΐβ ἄσοϑ ἤοῦ ΨΑΥΥ ἤσθοι. ἔγοτα {π6 τϑϑὰϊῦ οίαϊ!α ΒΥ οοτα βδτίηρ 0} 6 
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ῬΤΙΟΘΒ ΟΣ τ μθαῖ, Ὑ͵μθαὺ Ὀτοπρὺ αὖ ᾿Αἴμθηβ, 8. σ. 390 --880, ὑβίνίγ- 
ΒΙΧ σοηΐθ ἃ ὈΌΒΒ6] ; ἴῃ {86 ἃρβ οὗ ΦῬοιμοβίμθῃθϑ, ΒχΟν οθηΐβ νγ788 8 

τιοάοταίθ ῥτῖοθ, Ὑμοαὺ 15 αυοίορα δὖ ΞΒοβίοῃι {1158 βαχαχηον (1878) αὐ 
ἕγοια 8 1.17 ἴο ᾧ 1.48, 

ἼΠ|6 'σοδὲ οΓ ἰύυϊηρ αὐ Αὐδθηδ. ΑΑ Ὠοτιθ6 σου] [6 θουρῦ [ῸΣ ἃ ῥυῖοβ 

ψαυυίησ ἴτοχα ᾧ ὅ4 ἰο ᾧ 2,160, Δοοογα]ηρ ἴο 5126, ]οοαίίομ, δηα ααδ] ὗν. 

ΦΊ1ΟΘΟ που] ὈῸᾺΥ ἃ ΥΘΣΥ ἴϑιν μοῦβθ. Ὑν1ο8 [Πδὲ 5: πγὰθ ἂμ ὁχ- 

ἔσοὴθ Ῥυῖθθ [Πμ6 ἀυθσθρθ Ῥυϊο8 οὗ δὴ 8016 οἵ δοοά απά 1ῃὼ Αὐἰΐοα 
γα 96, Ἐϊβίαίθϑ ΘΓΘ ἩΠΠΔΗ δα οΥΘϑΙΥ. Βα θαϊνι 46. 

ῬΙΟΥΊΒΙΟῺΒ 616 οἤθαρΡ. Τὴ τοίβη]ϑὺ οὗἩ τγῆθαῦ νγ88 τϑϑυγοὐθα ἴο 8 

Ῥτοδῦ οὗ ἴδτθο ὀθηΐβ οὴ ἃ Ὀυ8161. ΤῈ ψῖμο οἵ Αὐδοα Ὀτουρσηῦ ϑθουΐ 
ὕνγο σϑηΐβ ἃ απαχὺ, Δ ἃ 1} ιΐ10 16 σου] 86 δὰ ἴον ΠΑΙ͂ μοὶ ΒΌΤΩ. 
ΤῊΘ Ῥεϑὺ Ὅθονοβ Ὀσουρμί, ἴῃ ῬΤΟΒΡΘΙΟΒ. ὕχηθ85, όσα ᾧ 9 ἰο ᾧ 1.20. 

Βοαχᾷ ναϑ, 85. 6. 580, “Ῥϑᾶβοῃ8 Ὁ]8. Ῥϑιλοβϑίμθῃθθ, ᾿ΐβ τροῦμον δπᾶ 

βιβύου, ἰορϑίμον ραϊα ἴον {μι ὶν Ὀοδτά Φ 126 8ἃ γοϑϑσ, ὑῬτουϊαϊηρ [86 ἤοσβ8 
651. 68. 

Α5 ἴο ο]οίίπρ, ἃ ροοᾶ οἱοακ ταϊσηῦ οοβὺ ᾧ 2.16 ; ἃ [βου ]6 οοαῦ, 
Φ. 3.60. ΑΑἩἕ ροοά ἀπλν οἵ νγουλοηΐβ.- 598. οου]Ἱα Ὀ6 [ιδᾶ ἴον 86 οδηΐβ 
8 Ῥαΐν ; τωϑηβ ἀϊτῖο, 8 ΒΒΟΝΥ δγίϊο]ο, ᾧ 1.44. 

Μδῃτιαὶ Ἰάροῦ σου] θ6 Βἰτθα ον ὕγγαϊνα οθηΐβ ἃ ἄαγ. ΤῊΪ5 νγχᾶβ ποὺ 
Ῥαά, οοπδίἀουίπσ [86 ταΐρθβ οὗ β8]81165. ϑϑμδύουβ στϑοοὶνϑα 18 οϑιίβ [ῸΣ 
Θ8 ἢ Δ Υ οὗὨ ΞουΎ 106 ; ᾿ύσγτιμθι, 881} ὑπαᾶῦ δὼ. Α ἰοού- 80] 16} σϑοογϑά 
86 ορῃΐβ ἃ ΟΔΥ ΠΟΤ ῬΔΥ 8π4 τῦϊοηβ ΤῸ ΑἸτη56}} δά  δἰδεπάδηί, [μ6 
Οὔ οΥβ ὑνίςθ, αηα {816 σοηθ 1815. ΟὨΪν ΤΟῸΥ {1π|65 {πᾶὺ διηουιπῦ. “ ἰδ" 

αὖ ὑπ6 ὑμϑαΐγθϑ, ΠΟΘ ῸΣ, ΕῚΘ Ρ814 85 1 ΌΘΤΔΠῪ 85 πονγ-ϑ- γα. ΤΠῈΘ 
Βρμοδῦ ϑὰπη τηθηὐ]οηθα 18 ΦῚ1,Ο8ὅ [ῸΓ ὕνγο ἀδγβ᾽ ΒΟΥΎ]ΟΘ. 

Ττανθ!ησ γὰβ ποῦ Θχρθηϑῖνγο. ἘΎο Ζρσίηδ ἰο Ρίγθιιθ, βἰχύίθοῃ 

ΤΩ 1165, ὑ86 ἴαχε ψγὙϑ βὶχ οθηΐβ, Εσοότα Εργρὺ ἴο 'Ῥομίτιβ, {1 γ-51Χ 
ΟΘηΐϑ. 

ἘΠΟΙΑΪ]Β Ὅπ6 16 Θχρθηδῖγθ ΤΉ. οοβὺ οὗ ἃ ΠΥ] του] ΡῈ [ῸΓ.8 
Βουβθ. Τδ βοᾶΐθ στὴ ἴτοιη ᾧ δά ἴο ᾧ 2,160. 

ΤΠ6 αὐδηνν οὗ [16] {Πα΄ὖ δῇ. 858 σου] ΟΔΙΤῪ 5014 ἴον 36 σοϑηΐβ, 

ΒΙαν 5. οαὐπατα τᾶ {Π6 ἔγθα ρορυ]αίϊοι [μτθ6 ἴο οπ6, ἀπ οου] Ὀ6 
Ῥουρμῦ ομθαρ. Ῥυΐοεβ να ἔροιη ῷ 8.25 ἰο ᾧ 80. Α 5118] ψουκ- 
τὴ ψγουα Ὀγϊηρ αρουῦ 90. Ἐγουυροάν, ουθὴ {μ86 Ῥοοχβϑὺ, νγὰβ 

.ΒΘΥΥΘα ὮΥ 5]ανθ- ΠΟΥ. 
12. Αἰπμοηβ. πὰ Ρύγωιδ, [Π8 ΟἿὐΥ δια Ῥοτί, Δ᾽ ΓΠοΟῸΡὮ Θῃο]οβοᾶ τ ἢ 

088 58:16 [ου ]ΠοδύϊοηΒ, δα ΣΏΒΘΡΘΤΔΌΪΥ πηϊ θα 88 ἃ ἀοι0]6 ΟἰΌΥ, ---- 566 

Νοίο ἴο ὃ 40 οὗὨ 818. οταίλοῃ, ---- 6176 1η θ᾽} 1Πῦ 88. ὉΏ]1Κ6 8.8. ῬΡΟΒΒ1016. 
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“Ὑ78116 Αἰμθηθ, ΒαϑΌΠῪ τορα]ὺ διιϊαβῦ ΒΘῚ ΥὈΪΏ8, 85. ΠΘΟΘΑΒΙΥ 6- 
Τηδη ρα, νγὰ8 ἀἰβοσάθυν, ἀθνοϊᾷ οἵ ρ]8π, δῃὰ {111 οὗ πδυτοὸν δᾶ 
οχοοκοᾶ 1δη68, [86 Ῥίγθθαβ, οαν {πμ6 οὐδὲ μ8πα, γγὰβ ἃ το θγὴ οἰὐγ, 1}. 

Ἰᾶγσθ Ορθὴ ῬΙδοθθ, ΤΌΟΙΤΩΥ οἰοϊδίοχσοα 8115, Ὀσοδα δηά γϑοΐϑῃρα αν 
βίχϑθίβ, ---- ἰὴ 105 ΘΗ ΤΟΙ ἃ οΥκ οὗ τ΄, {86 ογθδίοῃ οὗ Η]Ρροαϑιηιβ."» 

(Οὐσ5, ΠΗ ύέ., 11. 611.) Τὰ {86 οἰὔγ, ῃ8 Ὠοιβθ8 Μ618 οἱ ψοοά ΟΥ 
ἘΠΌΘΣΩῦ ὈΥΙΟΚ, οὗ ἃ 51η9]6 Βύουυ βὍΘσἝ]]γ, δηα οὔθ ἩΒΙΡΉΥ δηᾶ 
τήθδῃ, ΤῈ οἱἷζγ οοῃίαϊηθα δθοαῦ 10,000 Ὠοαθ65. Τὴ ρα Ό]1ὸ ὈῈ1]14- 
ἴπρΒ ὙὙ6Ὶ6 αἸΒΡΣΟΡοΥ Ἰομαὕθ! Υ οοϑογ. ΤῊ6 ῬΙΌΡΥ]α, ΟΥΎ Οἰαίθνγαυ οὗ 
[μ6 ΑΟΌΡΟ]15, οοδὺ ᾧ 2,189,020 ; δια μ6 ἀοοῖκβ (866 Νοέο ἴο δ λθ0 οὗ 
1818 ογδίζομ), ᾧ 1,08ὅ,620. 

““Ῥχϊναύαβ 1115 ΘΙ ΘῈ 5 οχαὺ ὈΓΟΥΪΒ, 

ΟὈΙΩΤΩΌΏ6 ΤΩΔΡΉΏ ΘΙ. ᾿ 
ΤΟ. Οἄ., 11. 1, 18. 

ΝΟΤΕΝ. 

ΧΤΙ. 
ΑΝΑΤΎΥΞΊΙΝ. 

(ἘῸΣ ἴδ Πρ ἊΡ οὗ ὑμ15 ουὐ]ηθ, 566 ὕμ6 Νοῦΐδθβ ἴῃ βιασοθαϑῖνα βϑοϊ θη.) 

ῬΔΑῈΤ Α. --- ΞΒΡΕΟΙΕῚΟ ῬΈΑ ΡΟΝ ΤΗΞ ἹΝΙΟΥΜΕΝΤ ἘΟᾺΚ ΜΌΈΡΕΚ. 

Ι. Τηϊτοἀπούϊοι, δὲ 1 --8. 

71. Ναγχδύΐϊοῃ οὗ μ8 ἴδοίβ, δὲ 4--20. 

11. Οομμηθηΐδ οἷ {Π6 ἔδοὺβ πᾶτταίθα, ὃ 90 -- 28. 

ΤΥ. Οομδυτηδίοσν, δ 24-- 26. 

α. ΒΥ οχδχηϊηδίϊου οὔ [6 ἀοίομδηὐ, ὃ 95, 
ὃ. ΒΥ ἀϊδουβδίοῃ οὗ "ἷ5 βία οιχθηΐβ, ὃ ὃ 26 -- 86, 

ῬΑΒῚ Β. --- ΟἜΝΕΒΑΙ, ΑΒΒΑΙΟΝΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΞ ῬΕΡΕΝΡΑΝΤῚ ΑΒ Α ὙΒΑΙΤΟΒ ΑΝΘῸ ΤΥΒΑΝῪ 
ὍΜΟΒΤΗΥ ΟΥ̓ ῬΕΑΤΗ͂, ὃ 87 50. 

1. Ναχχαύϊοῃ οὗ μἰβ Ῥο 0108] ΟΑΥΘ ον, δῷ 80 -- 6]. 

11. Βογαϊαύϊοι οὗἉ μ15 οἰδίηχ ἰὼ ὕΆΨΟΥ οἱ ὑπ6 ΒΟΟΣ οὗ ΤΠΘΥΔΙΊΘΏ ΘΒ, δὲ 62 -- 80. 

111. Οοιητηθηΐδ οὴ δ. 6 Θομ]θΐα οδβθ, δ 581 -- 9]. 

ΤΥ. ΑΡΡΘδ8] ἴο [6 ατν, δὲ 92 -- 98. 

Ὑ. Ῥοτγοσχδύίζοῃ, δὲ 99, 100. 

1. -- - ἄρξασθαι, Η., 691. ΤΠ|16 σαογαζιηιν οὗ ἴδ ογδξίοη Ἰποϊπἄθβ {η6 βγδὺ 
ὕῃγθθ βθοϊϊοῃβ, ἴῃ ΜΏΙΟ,, τοϑρϑούνοϊγν, {86 οταῖον βοῖβ Του! (1) [86 ηιροΥ- 

ἐαγοα οὗ 1} ο8856, (2) 105 ροοιζίαγίέν, ἀπᾷ (8) λΐδ οὐῦπ ἡἐπαδι έν ἴο ἀο 10 785- 

166, --- ἄνδρες δικασταί, 566 Θεηεγαῖ ΜΝοίο, 8. ἄνδρες 15. ἤδ16 τιβοά, 1{|π ΟἿΣ 
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“( σρῃ ]ΘΙΏ 6," ἃ5 δῇ Δρρβ]]αἰίοη. οὗἉ τϑϑρθοῦ, 85.866 “διυῤῤίηιαγγ.8 ΟὙ., 8 128, 

Ν. 6. --- κατηγορίας, Η., δὅ74, Ὁ. --- λέγοντι, {16 σοποϊθαϊηρ ποτὰ αὐϊγαοοα 

ἘΥ {86 Σηὐγοάποζοτγ μοί; 566 ΧΥῚ. 8 18, Δοίοό ουν παρασκευάσαντι: λέγοντα 

οοὐ]ᾷ 4150 ἢανϑ Ὀθθὰ πι56ᾶ. --- τοιαῦτα, [Π16 ΟἸΆ 5510η οὗ γάρ τη κ65 {Π6 βύν] 

ΤΊΟΤΟ Θηστροίϊο, --- αὐτοῖς. ΑἸ ΠΟΌ 9) γαιοθύμ θη θ5. ΟἿ]Υ γὰ8 Ἰπαϊοίοα, γοῦ 
ἐδ οὐδίου τηϑᾶῃϑ ἴο π|8κ6 ἷπὶ ὑδ6 βεαρεροαῦ οὗ 6 ΤῊϊσγ, Ἡδηοθ {ῃ8 
Γτοαποηὺ Δ] θυ μδῦοη5 Ὀδύνγθθῃ Τϑίθσθοθβ ὕο Ἀ1τὴ δηᾶ το ἴμϑιῃ ᾿ῃγτουρμουΐὺ 

[15 οταύίοῃ. ---- μέγεθος, 5 γ οὐ] ἀθπούϊηρ' τηαρηϊίααθ, 185 ΠΘΓ6 ἃ απα]τζανα 

ἴοσοθ ἴῃ οοῃηθούοῃ Μ{1Ὸ0Ὶ ὑη6 αὐδ]ϊζαῖϊνο τοιαῦτα Ξε ““ 5.0 1 ΘμουγαἶὐΥ. "ἢ 

--- ψευδόμενον... δύνασθαι, 6΄., ὅ2, 1; ὅδ. ἘῸΣ {Π6 γοβιΐοη οὗ ἄν, 6Θ΄., 42, 

Νοῖθ 1. ἄν τοῖϊρῃῦ ἤδγο Ὀθθὴ τοροαϊθα ὙΠ {η6 βοοοηᾶ ἀϊβ᾽αποίνο, Ο'., 

42, 8. --- ἀνάγκη, ““5ο,ΙΌΟ]ν Τουπᾶ οοπδίσαθα οὔμουνίβα ὑμδῃ 1ῃ {815 61110- 
{108} τηδη ον." (Βιάίηιαηη 8 ΟΥ., ὃ 129, Ν. 18.) ΒΌΡΡΙΥ ἐστί. --- ἀπειπεῖν 
.οὐπιλιπεῖν ; ποίϊοθ {Π6 ΤὨγγ6-Π1κὸ Θηαϊηρ, ὁμοιοτέλευτον, --- ἃ ΥὨΘἴΟΥ 04] 

οὐπδιηθηῦ ποῦ ἀποοιηοη οί 1 ΟΥ̓ΘΘΚ δηᾶ 1, αὐη τηϑίου οἰδη8. ΟὈΙΏΡΑΙΘ 
ψἱ}. 86 τηὐτοάποίουυ ὑπουρηΐ, οὐκ ἄρξασθαι, ἃ5 δι} ]1ῆΠ6α 1 {π|8 βϑούϊοι, 

[86 τοιηδὺῖκ οἵ ΟἸσοσο ἴῃ ὈορΊππίπρ' Η15 ογαύϊοῃ ἴον {Π6 ΜΑΠΠἼδη ἸΔῸ : ““Λιριι8 
απμέοην ογαΐζογυδ αἰ ήίοϊζίυνδ 68ὲ ορτξιην χιαην ργίποίρύινην ζγυνοτυῖγε; ἐΐα ηυϊμῖ 

φοιν ἑαλη, οορία χιαην ἡποάιι8 ὅν αἰσογναᾶο χιιογοηαζιι8 65{.᾽" 

2. --- ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ -- ““ αἰογούϊπιο,᾽ 1 ο ΣΆ], “1 [6 ὑϊπηθ ῬδουΘ 
{86 (ρχϑϑθηῦ)." ἔἘῸΣ πρὸ τοῦ, 566 α., 148, 2, Ἡ,, δ2ῦ, ἅ. --- ἔχθραν... .ἐπι- 

δεῖξαι, 1η 15. Ποαύοη οἵ {Π6 οοΙῃ}] δ᾽ ηὔ, ᾿ΠΔΒ ΠΟ ἢ 85 [4158 δοσιβδίοηβ ῬΓΘΥΘ 
οἴξοῃ Ῥγουρῦ ὉΥ {Ππ6 50-081168 Βυοορῃδηΐδ (566 Θοημόγοωΐ Νοίο, 10, ϑ'ψοορλαγι) 

ἀραϊηϑὺ Ῥουβοὴ5 ΜΠ} ἡ Βοπὶ ὑΠ6ΥῪ δα πὸ ᾳ8ὺ αἀῦδΥΓ6]. ΟὐτΏΡρΑΙΒ ΟἸΘΘΙῸ ἴῃ 

ἀοΐδμοα οἵ Βοβοῖαβ, 8 ὅδ: ““πόηιοὸ ποδίγινην 68, ᾿γυνοῖ, χιυΐγν βοϊαΐ ἐϊδὲ ἰηὐηυΐ- 

οἰξίαϑ ον ϑῷ. οβοῖο γυιυϊαϑ 6556. υἱαθτυέ οΟὨλλν65 χα αὁ σαλίδὼ ᾿υιυὶς ἡγυϊηνίοσιιδ 

φογυΐαϑ; δοϊιιέ Πιιζυιϑοα ροοιγυΐω ἐὰ αὐἀαιιοέινην 6886. ---- ἔχθραν, Ἡ., 726. --- 

ἥτις εἴη, 6΄., 68, 8, ἀῃᾷ 70, 2. --- τοὺς φεύγοντας ; ἴῃ 1ανν, φεύγω πὰ [8 

ἐβομηΐοα] τηθαηΐηρ' οὗ “ἴο Ὀ6 Ῥχοβθουΐθα᾽᾿᾽ ; ἤθηοθ, ὁ φεύγων τε “186 ἀοδηά- 

αὐΐ." --- ἥτις ἦν, ΟΘ΄, 70, 1. --- ἀνθ᾽ ὅτου, ““ἴῃ σοῃδοαθθηοα οὗ ΜΈΪΟΙ,᾽ Η., 

813; 566 ἀνθ᾽ ἥστινος, ΧΧΥ͂., 8ὶ 12. --- ὡς οὐκ ἔχων. 866 ΧΥ͂Ι., ἃ 8, ὡς... 
πεποιηκώς, ἀπᾷ Μοίο. --- ἔχθρας καὶ συμφοράς, {π6 Ἰαῦδον Τϑιμὰ 18 σου] ὰ 
Υ ἢ {Π6 ἤοστηου 85 Ὀϑίπο 15 οοηῃδοαποηῦ ; {Π6. ΟΔ] ΔΙ 0165 616 οααβθα ὈΥ 

ΘΏΘΙ2168. ---- τοὺς λόγους ποιοῦμαι ; λόγοι ᾿δ5 ΒΟΙΩΘΕΠ265 1 ΤΟΙ 510 586. 016 
Βρθοϊῆο σπηεδῃΐηρ οὗὨ σοσιιδαῤίοπδ. ὅ66. ΧΧΥ,, 8 2, ποιοῦνται τοὺς λόγους. --- 

ἀφθονίας οὔσης, 6΄., 11]. 
ὃ. --- πράξας, 6΄., 109, 75. ΤῆΘ οΟΥ̓́ΔΙΟΥ ἀοβίνδβ ἱπἀα]ρθηοθ ἰονγαρα 8 

γηδίἄθη Βρ6ΘΟΉὮ. --- τούτον, Η,, ὅ88, ἤμπιο ῥυ]Ἱηΐ. ---- ὥστε κατέστην, 5ε6 ΧΥ͂Ι., 

8 2, Νιοίο ον ὥστε ἐλπίζω. ΤΠ δουϊϑὺ 18 ὮΘῚΘ ΠΘΑΥΙΥ Θαπὶνα]οθηῦ ἴο [86 Ῥ͵68- 

οηὗ, α΄, 80, 1, Ν, 1,1 ἀὼ ἔρθαυθα ν ααἰΐθ ἀοϑροπᾶάθηϊΐ 1οϑί,᾽" οἷο., δμᾷ 

Π6Π66 ρογθτηΒ [86 χηοοᾶ οὗ {π6 ἀθρομπάθην ββηΐθηθα ΠΠ| ἃ ῬΥΠΏΔΤΥ ἰθη86. --- 
“ποιήσομαι, Ο΄., 46, Ν. 1. ΚΞ αἶδο ΒαᾳρΡθ᾽ δῃ ΕὙΟΒΌΟΥΡΟΥ, Ἰμβίθαα οὗἨ {80 



32 Νοίθ8. 

ΘΟΠΊΏΟΗ ποιήσωμαι. ὙΥΊΝ Ηΐδ οὐ ἐποχρογίθηοο Τυγϑίαβ οοπ γαϑίβ, 8.86, [86 
ΔΌΠ1Υ οὗ ἴλ6 ορροβίηρσ δάνοραῦθδ. --- δι᾿ ἐλαχίστων, 566 ΧΥΙ., 8 9, διὰ βρα- 
χυτάτων, δια Δ͵οΐα. 

4. --- Τὴ ἀσοιιδοι, ἴῃ σνίῃὶ δαγηθδὺ, ΠΟῪ Παϑίθηβ ἴο Ῥ] ηρΘ {ηὺ ἠιθαίαδ γ98. 

716 οαδὲὸ ἀσωϊηδὲ ναϊαδί]ιοηοο, Ἰηὐτοάποθᾷ, δ 4, ΠΝ {88 Ῥυϊοβοϑυ ΤΘἔθγθἢ06 

ἕο Π6 φϑοιιβου δ. 18 Π161055. δηά ἐραθΌ ΜΟΥ ΕΥ͂ Θμδυδοῦοτ, 5 Ῥαΐ Ἰηΐο ἃ ἰγσθῃ- 

Ομ μαγγαξίυό 9 ζασΐδ, δομο] ἀϊὴησ αὖ ὃ 20, 

᾿Οὐμός -- ὁ ἐμός. --- ἔπείσϑη μέν.. ἔτη δέξ μέν ἀηὰ δέ ατα ὙΘΙῪ οΟἴὔαη πι8θὰ 
8.5 676, ΏΘΓΊΟ. Ἐμοιο 15. ΟἸΟΣ ΠῸ ΔΗ 6515 ΟΥ̓ ἃ γχθαῖς 016, ΧΠΘΙΘΙΥ͂ ἴο ΘΒ Ρ 

16 δηὐοοοράδηῦ δηα. {6 ἀοηδοαποηῦ Ῥτοροβί οι ἢ ἴῃ {μοῖν. ΘΟΠΠΘΟΙΟΙ. ΜΆ η 
,50 αϑϑα μέν 15 ππἐτϑιβ]αὐοά. --- Περικλέους. ῬαχΊ6168, 1.6 50} οὗ ὑμαῦ Χϑη- 

ΟΒίρρυβ πο, Δοίοαϊοα [16 Ῥουβίδηβ αὖ Μγοδὶβθ, Β.. 6. 47 9, ψὰϑ 1ῃ68 στοδτοϑ 
"βἰαθοοιηδῃ. οὗ Αἰμθηθ. Βοτῃ οὗ ἃ. σοοᾶ [ἈΤΆΊ]Υ,. τοβοσυθα δι ἈΓΔΈΘΙΥ ἴῃ Β18 

᾿ἸΉΔΏΉ 615, Μ6}} οἀἰπςαϊοα, δπα δηδονοῦ στ δῃ. ᾿π Ρ  ββῖνθ δἴραιθποο, Ἴοτο- 

οἰσὐθά ἀπὰ 561 -οοη γο ]δά, ἃ Ῥότη θαᾶθσ οὗ ταθὰ, Ὀαὺ. 1] δηᾶ. Ἰΐροταὶ 
ἰονασᾷ ρΡρομϑηΐβ, ἢ6 ᾿πῆἢπιθηοθα γΠ6 ΡῈ Ὁ]10 ΡΟ]ΊΟΥ͂ ΤΟΥ ἃ Ροιοά. οὗ, ἀθουΐ Του 
πα γ5. -ηοΣ ἢϊ5 ραϊάδησα, {ἢ 8 ΔοΙπΟΟΥΔΟΥ͂ οὗ ΑὐΠ6 8. το] ζϑᾶ 18 φομιρ]οέθ 
Κἀον]οριθῃῦ 1 γ6}1- μα ]δηοθα, 15 Πα 08 ; ὙΨΈΣ16 ἙὨτουρἢ [86 πωρχογοιαθηῦ 
οὗ ἀρτίουϊσατο, 88. οχίθηβίοη οὗ δοϊαμηθσοθ, Π6 οα] ἰγαϊίοι οὗὨ Ἰϑύθουβ. δηᾷ 
:ῬΆΠΟΒΟΡὮΥ, {Π| Του Βοα οι οὗ [88 ΟἿ Υ,. δηὰ 15 οΥ̓Πϑτηθη δ οι ἊγΥ τηρητ- 
οομὺ οἀϊῆοοθ. ἀμ οἴοΥ οΥΪτΒ οὔ τ, [86 Ῥουϊοά οὗ Ὠΐ5 ᾿ἀΒΟΘΠΔΘΏΟΥ͂. χαβ ἰ.6 
-ροϊάβῃ ρὲ οὗ ΑὐΠ 68. --- ἔτη, α.,.161. Η.., δδ0. Οθρβαῖτβ μδᾷ ῬγΟΡΑΡΙΥ 
Ῥθθῃ θα 5Βοῃηθ ραχίθθῃ ΥΘΆ75. τ ουκῆν; 586 ΧΥ͂Ι., Θοηπόγαΐ Νοίο, 7. -- ἐδι- 
᾿κασάμεθα, Ἡ. 689, ν.«. «Νοίάφο ἐμαὺ [86 γορ ΔΡΤΘΟ5' ΜΠ ἡμεῖς. [Τὴ Ἑῃρ- 

115, οἡ 1ῃ6 ΘΟΒΊΣΒΙΥ, Δἰθου 8 ἀἰδ᾽υποῦνα, {Πη6 νου ταιπδὺ ΘρΎΘ6 ψὰ ἔμ 
πραχοϑὺ 5 0] θοῦ. ---- ὠκοῦμεν, νγὸ ἃ5 ἃ ΤἈΠΥ. Ἰϊνοᾷ. - ὥστε. «ἐξαμαρτάνειν, 

Ο., 98, 1. Τῇ6. δοιαρουπά γΘΕΌ ΘΓΘ ἴῃ [6 56η856 οὗ [86 Ὁποοιηρουπάθά. 
ὅ. --- συκοφάνται, 8566 αὀηογαΐξ Δοίο, .10. ---- κατέστησαν, ἱ 5. [15 ἃ ἢγδῦ Οὗ 

᾿Βθοοῃᾷ δουῖϑὺ " Η., 416,.ἃ. --- φάσκοντες, Ὀ6ρῚΠ5 {}6 Ῥυποῖραὶ Βαῃίθῃοθ, ΟΥ 

. ϑροάοκπῖβ, Η., 752. -- τῶν ἀδίκων, α., 180,2. Η., ὅδ4, ἢ 4.5 ἴο {16 ἴδοῦ, 
566 Χοῃ, Ποἰῖ., 11, 8, 12,᾿ ἴῃ Οδοδερῆνν 5. ΘὟ. Πραάονγ, ῬΡ. 6ὅ, 66: Ἔπειτα 
πρῶτον μὲν, οὗς πάντες ἤδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ συκοφαντίας ζῶντας, καὶ 

- τοῖς καλοῖς καὶ ἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, συλλαμβάνοντες, ὑπῆγον. θανάτου καὶ ἥ 

τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν κατεψηφίζετο, οἵ τε ἄλλοι, ὅσοι ξυνήδεσαν͵ ἑαυτοῖς μὴ 

ὄντες “τοιοῦτοι, οὐδὲν ἤχθοντο. ---- πολίτας, Βα] θοῦ. οὗ τραπέσθαι. --- τοιαῦτα 
λέγοντες, ἃ οοῃμἀοηβοα τορούϊ οι οὗἨ [86 οἴδιιθ8 φάσκοντες.. «τραπέσθαι, 80 ἃ 

ἴο ὈΤΠῈρΡ᾽ οαὐ ΤΏΟΤΘ ΒΕΤΟΏΡΊΤΥ [6 σοηΐγαϑὺ Ὀθύσθθη δαγίύης πιὰ αοίλρ, νυ 1ΟῊ 15 

ῬΓΘΥΙΟΊΒΙΥ ᾿}]16α ἴῃ φάσκοντες -- ““ Δ]]δρίηρ.᾽" --- πρῶτον εἰπών, ““Ααἴζοῦ 1 

αν ἢγσϑῦ βροόίκϑη. 
:6. -- ΟΡ ἔλεγον δηα ὃ 7, ἔπειθον, τι]. {Π|6. ΤΟ] ηρ ἔδοξεν ;. {116 1Ἰτὰ- 

ογουΐοοῦ ἴθη8θ5 ἀθηοῦα. ᾿ηἱτοποίοῦν δηα Ῥγθραγαΐοσυ δοίϊοῃ, 186. ϑοτίδὺ 60}- 

αἰπδῖνα δούϊοῃ. --- μετοίκων, 566 Θεμογαϊΐ Νοίθ, 9. --- ὡς εἶεν, Ω,, 88, 2. --- 
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χρηματίζεσθαι γχὰ5 πὸ ρατὺ οὗἩ {16 πρόφασις 78 τηοηἰϊοποᾶ, Ῥαὺ {π6 τϑβα]ὺ 

οὗ 10, ἀῃᾷ ταῖσι γγ06}} Βανο ἐαῖθη ἄν ἃ8 ὕΠ8 Δροάοβίβ οὗ ἃ σοῃα] 0. ΠΘΙΒ 5Ὲ}- 
ῬΙοϑθοᾶ, 866, ποναγεῦ, ἴ.. ὃ 5. Ζ26ῶ., πρόφασις. --- πένεσθαι, 86 παΐατγα] 

ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ {π6 Ἰοηρ δη Ἔχ ἤδαβιηρ 781}. --- χρημάτων, [Ὁ [86 1Τη41η- 

ἰδηδηοα οὗ {π6 Τιαοοαἀφιηομίαῃ ρΑΥΤΙ50η, δα ΟἰΠ6 1 ΓΤ δ᾽ ΠΘΓ5. 

ἡ. --- ἀποκτιννύναι μὲν... ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ... ἐποιοῦντο. Νούϊοα {88 
Ῥαϊαποθ οὗ {86 δι οῦϊοα] βοηύθηοθ 1 105 ὕνο δα 8] οἸαι565, ἃ σοοα 6486 οὗ 
{86 τ ϑίουῖοαὶ σατο βοοοίου. ὯῬ86 ΤΟΥΊΑΥΪΚ5 Οἡ [ωγ5185᾽5 5.16 1η 018 ΒίοσΎα,Ρ}.- 

ἰοαϊ Πιϊγοαιιοίίοη. (ΟΟΥραγα ͵8ο πιὰ ἡγοῦντο... ἐποιοῦντο, ἀπειπεῖν... ἐπιλι- 

πεῖν, 8 1, αῃὰ Διοίθ. ΤῺ ογαῖου ἤδσο [γον ϑ ουὖ, ἰῃ 26 ἔογῺ) οὗ ἃ οοϊὴ- 

τηθὴηῦ οἡ ἢ15 Ῥγθοθάϊηρ' τΤοιηατῖς, [Π6 ὙΘΥΥ Ῥτοροβίυϊοη ψ]Οἢ Ὧθ6 γὰ8 ΘΧρθούϊην 
ὉΥ͂ ἀῃᾶ ὍΥ ἴο ρύογε; θαῦ 6 Κηθν ὑμαῦ ΤΘΥ οὗἨ [15 ΠΘΑΡΘΙΒ Ὑ7616 ΤΟΔΑΥ͂ ἴο 

δοσορῦ ἰδ ἴῃ δάνδῃοθ οὗ φγοοί. --- περὶ οὐδενός...περὶ πολλοῦ, Ἡ., 6ὅ0, ὁ. --- 

δέκα. ΧΟΠΟΡΠΟΙ, 85 ἄρον ααοίθα, β5ᾶν8, ὃ 21; ἔδοξε... τῶν μετοίκων ἕνα 

ἕκαστον λαβεῖν. ΤὮΪ ψου]α τηάῖκο ΓΠΙΥΟΥ ἀυτοϑίβ. [Υβῖα8. ῬΤΟΌΔΌΙΪΥ βίαίαβ 

{μο ᾿[αοῦ ΤΌΤ ΘΟΥΥΘΟΊΪΥ. --- ἧ.. «πέπρακται... γεγένηται, 411 [ΟΥὐτὴ5 οἵ ἀϊγθοῦ 

ἀἰβοοῦσθο. Ὗ Βαῦ ψομ]ᾶ ὑπο ᾿ηάϊγθοῦ ἴουστηβ 6 Ο,, 74, 1. --- ὥσπερ... πε- 
ποιηκότες, Ο6΄., 109, Ν. 9. Τηδιοδα οἵ πεποιηκόσι, ἴῃ ἀρτοοιηθηῦ ἢ [ῃ6 
Ῥτθοράϊηρ αὐτοῖς, ἴῃ 6 ἸοΙδῦν6 15 τιϑ84 (οογιδέγνοίτο ααὐ 567)81,7) ἃ5 1 ἵνα 

ἀπολογίαν ἔχωσιν μα Ῥγοοοαρά. 66 διύέηναγγν5 ΟΥ., ὃ 144, Ν. ὅ. 

8, --- τὰς οἰκίας, Ἡ., 527, ἃ, “6 Βοι8698 ᾿ οὗὨ {6 Ῥγοβου δά. --- ἐβάδιζον, 
ΘΟΠΡαΤΘ ἐδ ἰθηβθ τὶ ὑῃ6 [0] ον ηρ κατέλαβον, ἃπιὶ 5686. ΔΙοί6 ἴῃ 8 6 ὁ 
ἔλεγον, εἴς, Τὸ δῃΐθι ἃΠῸ βάτο ἃ Ῥυῖναΐθ μοῦθο ψιπουῦΐ ἃ ψαγτθηῦ (ον 

ὈΥ ἄδογθο οὗ {Π6 Ῥ6ορ]68) ψὰβ τοραγά δα αὖ Αὐῇθῃβ 71ι8ὺ 85 1ὖ 15. 1 ΟἿΤ ΟΥῚ 

οοαμίσν. ὅ'66 ὃ 80, δῃη σοτηραγ8 Ποσηοϑῦμο65᾽5.1)6 Οογοπα, ὃ 182: κεκραγώς, 

ὡς ἐν δημοκρατίᾳ δεινὰ ποιῷ τοὺς ἠτυχηκότας τῶν πολιτῶν ὑβρίζων καὶ ἐπ᾽ 

οἰκίας βαδίζων ἄνευ ψηφίσματος. --- ἐργαστήριον, {Π6 5}}1614-πηχδη ΐαοίοΥΥ οὗ 

Τ γϑῖαβ δ 15 ὈΓΟΤΉΘΙ. ---- ἀπεγράφοντο, “ἐἴοοῖκ ἃ 1150. ΤΠ15 5 0Π6 16σα] 
ἴοι ἰο ἀοηοία ἰακίηρ {Ππ6 ᾿πνθηΐουυ οὗὁἨ ῬγΌΡοΥ ἴο ψΆΪΟῚ ὑπὸ βἰαΐα Ἰαϊὰ 

οἰαη. Ἡ,. 689. Εὸν ἀϊδύϊποιϊοη Ῥούνθθῃ δοίνο δηᾶ τυϊἀάϊθ, 586 1. ᾧ Κ. 
6. ---- ἠρώτων, πούϊοα {Π6 ἀοθουιρύϊνα ᾿τηρουίθού ἤθτθ, δα ἴῃ ἔφασκεν 6- 

Ἰονν. --- εἰ βούλοιτο, Ο΄., 70, 2, Ῥ. 1561, ΟΧΔΙΎΡ]65, δῃᾷ 71, Νι 1 : 186 ἀϊγθοῦ 

ααοϑύϊοη γᾶ βούλει; ---- χρήματα λαβών, δαυϊναϊοηῦ ἴο ΟἿΤ ῬΆΓΤΑΒΘ, “ἦ[ῸΣ ἃ 

ΘΟΙΒΙ ἀογαύοῃ.᾽ἢ ' 

9. --- τάλαντον, 566 Ομ ογαϊ Ἰοίο, 11. --- οὔτε θεοὺς... -νομίζει, ποῦ ἃ. 60Π)- 

ΤῸ. ΘΟ Ι πϑύϊοη ἴῃ οἸαβθῖο ασθοῖ, θαὺ τοηλϊηαϊηρ 8 οὗ {Π6 ἀπ᾿ αϑῦ ασ8 ἴῃ 

188 ῬΔ1Δ016, ““ψ»ὸ ἔθαγρά ποῦ Οοά, ποῦμον τορατθα τρδῃ," Ζιοῖο ΧΥἹ1. 2. 

- ἐκ τῶν παρόντων, ““πηᾶον [16 οἰγοπΙηβέδμοθϑ, 
10. --- ὦμοσεν, α΄, 19, Ν. 4. Τῇδ οὈ]θοῦ οἴδιβο 15. λαβὼν. σώσειν. --- τὸ 

δωμάτιον, ““ΤΩΥ [1100186 τοοτὴ,᾿" ἃ ὈΘΔομΔη 6, ῬΥΟΡΔΌΪΥ. --- τὴν κίβωτον, 
“τὴν ομορῦ," α., 141, Ν. ἃ. ἩΗ., 527, ἃ. --- ἀνοίγνυμι, 6΄., 10, 2. ---- ὑπηρε- 

τῶν, οἴἴὔοοΥα αὐὐομαϊαρ' ο Ὠΐ. ἘΕῸΣ ΒΥΠΟΉγτΊΒ, 560 Ὑ1]., 8 16, ποέᾷ. 
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11, --- οὐχ ὅσον, ΞΙΡΡΙΥ μόνον, ““ποὺ ηιογοῖψ ἃ5 τη 85. ἜΠῸὀῸ ΘΑ 5} Ροτ- 

ἐϊοῃ οὗ {Π6 βϑίζατα οαῃ 8 οϑοτηαϊθα ἤγοσα ὑῃ6 ἰαθῖθ σίνθηῃ ἴῃ [ἢ Οσπογωΐ 
οί, 11. --- ἀγαπήσειν, ““ποι]ὰ 8 οἹαᾷ,᾽ --- σώσω, 6΄., ὅ0, 1, Ν. 1, ἀπᾷ 

74, 1. 
12. ---- ἐπιτυγχάνει, Η]., 5611, ἢ, ἴον ἐπιτυγχάνουσι. ΔΙΘΙΟΌΙα5 ἀπᾷ ΜῊ 651- 

ὑμ1465 ΤΟΥ. 150 Τηθτη ὉΘῚ5. οὗ ὅπ6 Τ Ιτίν. --- βαδίζοιμεν, {Π6 ορύαςινα ΤΩΔΥ 
[01] ον Θθοοπ Δ} ἴθηβθ5, 6΄., 70, 9, δα ἐ6 Βιδίουϊο Ῥγθβοηΐ, ἐρωτῶσιν, Ῥεῖ 

βοᾷ ἔῸΓ 088 δογὶϑὺ, 15 ἰὴ οἴοοῦ ἃ βϑοοῃανυ ἰθηξθ. --- τἀδελφοῦ, ἴῸΣ 1Π6 
67 α 815, 5686 ., 11,1, (Ὁ), Η., 69, τὰ. ο: ἔοσ 6 σϑηϊθῖνα, Ἡγηϊηρ ἀῃ οτρλ ρα 

πονά, α., 141, Νι 4. Η.., δ09, β. --- σκέψηται, 6΄, 44, 2, απᾷ Ν, 1. 

13,- ὡς ἥξων, α., 277, ὃ, αἀα Ν, 2 : ὑταῃδ]αΐο, “5 6 ψου]α οοτηδ.᾽-- 

κινϑυνεύειν, ““ἴο τηδῖκο ἃ νοηΐασε,᾽ --- τοῦ γε ἀποθανεῖν, Ο., 262,2. Η.,, 781. 

14, --- τάδε, Ἡ., 679. --- ἥκω, α., 300, Ν, 8. Ἡ., 698. --- εἰς τὴν σὴν οἷἱ- 

κίαν, δ, ΔΟΟΟΤαΙ Δ ΟἾΥ, ὉΠΑΘΡ γΟῸΓ Ῥτγοίθοϊοῃ, 50 [Ὁ ἃ5 γοῖ οδῃ οἷνα 1Ό. --- 

ἀπόλλυμαι, α΄, 10, Ν. 7. ΤΠ656. 5ῃοτί, ῬΙΗΥ βθηΐθησθβ, οοι }]6 ἃ 1 0} 6 

μαρὺν δὲ, ῬΙοΟΥ ΤΟΒ]ΌΘΙΥ τοργοβδοηῦ ἐΠ6 ὈΥΘΘΠΟΥ͂ οὗἩ [86 οΥΕ68] δἰ δαδύίοι. ---- 

ποράσχου ; [ῃ6 Βοοοῃᾷ Δογ. ταϊᾶ. ΠΏΡΟΤ ἐν 6 18 ῬΟΓΙΒΡΟΙΏΘΙΙΟΙ, ΨΥ] 511} 16. 

Η., 867, ἃ. Βαῦ “16 σοιμροιπηᾷ ἱπὴροι δῦ 5. [Ὁ]Ο {Π6 ρΈΠ6181 Τα]6.᾿ἢ 
Βιμξξηναγνν:8 ΟΥ., Ὁ. 160. ---- ταῦτα, 566 ποΐθ οἢ τάδε αροσθ. ἜΠ6 Ῥ]018] διὰ- 

Ῥταθοβ ονουυτῃΐησ ὑπαῦ τοϊσμῦ 6 ἱποϊααοα ἴῃ {Π6 5[ 616 γτϑαπϑὲ, --- μνησθῆ- 

ναι, ΒΙΡΡΙΥ περὶ ἐμοῦ. 

15. --- ἔμπειρος γάρ; γάρ - ““Ἰπμαϑιηποῇ 85.᾽ --- οἰκίας, Ἡ., δ84, ὁ. ΕῸΥ 

Π6 (οοπ)θοία 181) ρΐδῃ οὗ ἃ Οὐθακ Ὠοῦδβθ, 568 ΘΙ τ) 5. οί. Απέϊφ. «τῇ. 

Τογλι8, Ὁ. 428. --- ἀμφίθυρος, Ποῖα 1 5ρ6οῖ4] γϑίθγθηος ἴο ὑῃ6. ΤΟᾺΡ ΟΥ 

σογάθῃ ἄοου. --- σωθήσομαι, ατοἰοᾶ ἀηᾷ ΘΧΡΙΑΙ π6Ω, 6΄., Ρ. 162, --- ἡγούμην ; 

85 ὑῃ6 βοηΐβθῃοθ Ὀθοοχῃ68 Ῥγο]οηροα δηά σοτηρ] οαϊοα ὈΥ {π6 Ἰῃὐτοδαοίίοῃ οὗ 

ἃ Βροοηα ὨΥρούμοϑῖθ, ὑπὸ οοπδίγαοίΐοη. ἱπίτοάιιοοα 1) ἐνθυμουμένῳ 18 

ομδηροα ὮΥ μαϊείηρ ἴῃ {π6 Βηϊία νου ἴον [Π6 βαῖζα οὗ Ῥδυβ ] αΌΥ. -- μέν, εἰ; 

ἐχαηϑροβοα ὉΥ ΒδπομοηβἝοη ΟἹ Ἰοσίοα] ρτοση (8. --- εἴη πεπεισμένος, 6'.,18,1, 

απᾷ Νοίο. --- ὁμοίως, ““4}1 ἘΠ6 56 Π16,᾿ 1. 6. 85 {1 τηδὰθ πὸ οἴϊοτῇ ὅο θ868}}8. 

16. --- ἔφευγον, “1 ἴοοῖκ ἰο Πού," Η., 702. --- τῇ αὐλείῳ θύρᾳ, {86 βίτεοῦ 

ἄοου, βύυ!οῦγ, “πὸ οουγὺ ἄοοτ,᾽ Ὀδοδῖιβθ οἱ νίηρ ἀοο685 ὕο {Π8 αὐλή ΟΥ̓́ ΠΒΡ 

οουτί. --- τριῶν δὲ θυρῶν οὐσῶν, ““ αἰϊποιρῖ, ΤΏΘν 6. σοῦ θτοθ ἄσουβ,"᾿ ΥἹΖ. 
(1) [π6 ἄοου Ἰοδάϊπρο Ῥϑοῖς ἔτοπι {Π6 τηθη 8 Ῥατὺ οἵ [Πη6 Βοῖιβθ (ἀνδρωνῖτις) ἴο 

ἰὯ6. ᾿ΟΠΊΘἢ᾽ 8 ρᾶτὺ (γυναικωνῖτι5). ΤῺΪ8. ἄοοῦ γὰ8. 04]16α μέσαυλος θύρα, ἃ 

Ῥούμποοῃ {π6 ὑτο οουτίβ οὐ αὐλαέ ; (2) {πμ6 ἄοον Ἰοαάϊπρ ἔροπι Π6 Τϑὰν οὗὨ 188 

ἤόοαβθ ἰπΐο {Ὧ8 ραγάθῃ (κῆπος), δῃᾷ οα]]οᾷ κηπαία θύρα ; (8) ἃ ἄοοΥ ΟἹ σαῖΐθ 

Ἰρβϊησ όσα ἐῃ6 σαγτᾶθῃ ἰηΐο ἃ βὑγοθί. --- ̓Αρχένεω, ἀογῖνϑα ἴτοηὶ ἄρχω πᾶ 
ναῦς, δ ἀρΡρτορτίανο Ὡϑηη6 ἴον ἃ “" ΒΕΪρ- τη ϑίοτ. ἢ --- εἰς ἄστυ, ἴθ᾽ ΑΤΟΠΘΗΘᾺΒ 

Ἰνοᾷ 1 Ῥίτριϑ. ---- ἀπαγάγοι, Ο΄., 21, 2, (4). 
17. -- Μέγαράϑε, 6., 61. Ἡ., 203. Μεράτα ψὰ5 ἀδουξ 24 τη1]65, δοσογᾶ- 

ἰὴ ἰφ Ῥγορορῖτβ, ϑγοβὶ οὗ Αἰβοως. Μοάᾶδγῃᾳ γᾶν! ]ουῳ ΤΘΟΚοι 1ὖ οἰσῦ ὨΟΌ15. 
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--- ὑπ᾽ ἐκείνων τηᾶν 6 οοῃβίττιοα ΜΠ} δὴ ἱπι 116 παραγγέλλεσθαι ἴο Ὀ6 51}- 

Ῥ]64 ΙΓ εἰθισμένον : ἰτατπι5]αο, ““βϑιῦ ἴο ῬοΟ]ο ΔΥΌ μτι8 [ῃ6 οτάϑὺ σπιβίομη- 
ΑΥἿΤΥ ἰδϑαθα Ὅν ὑποτη.᾽ --- πίνειν, Η., 766. --- πρὶν εἰπεῖν, Ο΄., 106, 2. πρίν 

ἀπ πρότερον, {6 ΟἿ δεΐογα, ἀο ποῦ ΠΘΟΘΘΒΑΤΠΥ͂ ΠΏ ΡΙῪ 116 ΤΘα]]Ζαί: 0. ΟΥ̓ 1118 
ΟΠ] ίπσ 1ά6α. --- δ ἥντινα. ΤῊ ἰηἀοβηϊοηοβ8 οὗ {Π6 τοϊδεϊνθ ὑγαηβου 5 
ἐξ561 ἰο [Π6 ἀπξοοοάοηῦ, Ἐποιρἢ 015 15 ΒΡ601411Ζοα Ὀγ [6 ἀΥὸϊ016 ; τ 8518 6, 

“ΠΘογ Ἰῃ ουτηὶηρ Π]η ΟὗἨ ΔῊΥ͂ οα1158 ἴῸΥ Μ 1ΟὮ Π6 τνᾶ8 σοΐπρ ἴο α16᾽ ; 106 7- 

411ν, “πὸ σαῦβ8 [ῸΣ  ΠΙΘ ΒΟ ν οΥ." --- πολλοῦ ἐδέησε, Η., δ75, ἃ. 

18. --- ἀπεφέρετο, σοΙηρατο [ῃ6 ἱπηρογέθοῦ ψ 1} {8 δουϊδῦ εἴασαν. --- ἡμῖν, 
6.,184,4. Η., 598. ---μισθωσάμενοι προὔθεντο, θο ἢ οαιιβαίνο, Η., 689, Ὁ. 

ΤῊΘ ὈΟΑΥ νγᾶβ σαβῦου ΠΥ 1414 οαὖ (πρῥοτίθημι) οχ ἃ ὈΘά, δου ἢανίηρ ὈΘΘἢ 

αϑ 64, δηοϊηϊοα 1 Ῥου απηθα 01], οσοσνηθα 10} ἤονγοιβ, ἐπα ἀγγανϑα ἴῃ 
85 ὨδΔη ἄϑοχῃθ ἃ ΤΟ6, π5.8}}Υ ψϊΐθ, ἃ5. ὑΠ6 ἴδιη]ν οου]Ἱὰ αῇονά. Α ΡῬΠΠΙΟΥ͂ 
(προσκεφάλαιον) βιιρροτίοα 6 μοαᾷ αῃᾶὰ Ῥᾷοῖ. Οἡ {86 ἀδΥ αἴον [18 πρό- 
θεσις, ΘΥΪΥ ἴῃ {Π8 τρογῃίηρ, Ὀδίοσθ 5 Ώγ 1586, {16 ΟΟΥΡ66. ὰΒ. Θαγτ]θα οὐΐ 

(ἐκφέρω) ἴοΥ ἐλ 150 υἱΐθϑ, πα οἰῦπον Ἰηἰθυυθα οὐ Ὀαγηθᾶ, 8466 ΤΣ ΟΣ 

ΞΔ} 5 οἰ. ΑἸ. αν. ᾿υηλιδ8. --- ἔτυχεν, ΒΌΡΡΙΥ ἔχων. 

19. --- ὥοντο κτήσασϑαι, Ο΄., 28, 2, Ν. 8. οἴομαι ἮθΥΘ, ἃ5. ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΠΥ͂ 

οἰβονοτα -- ἐλπίζω. --- εἴκοσι καὶ ἑκατόν, α., 77, 2, Ν. 2. Ἡ,, 266. --- 

ἔλαβον.. ἀπέδοσαν, ΟΘ΄, 19, Ν. 4. --- εἰς τοσαύτην... ἀφίκοντο ; αἴτον {818 
“6 580. ἃ αν ὑΠ8 γοϑεζέ ΘΧΡΥΘΘΘΘα, ἃ8. αϑᾶ8], ὉΥ ὥστε, Ὀαὺ ἴον {16 Ιῃἴον- 

Ῥοβί οι οὗ {Π6 οοτηχηοηῦ καὶ... ἐποιήσαντο, ὙΥ 101. ΤΟ] ΌΪ65 ἃ σἤδησα οὗὁἨ 6ο0ῃ- 

δ σαούίοῃ. -- ὅτε τὸ πρῶτον, “85 ΒΟΟῚ 88.᾿᾿ 
ΤῊ οταΐου ΠΟῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ σογγυγηνογιίβ τερον ᾿ἷ8 παγγαξίυο ἕο Ὀνηρσ οαὐ {π6 [1] 

αἰτοοῖτν οὗ {πὸ ἴδοίβ : (1) ἃ5. οοῃύγαβίθα 1 {Π|6 τιϑυϊτουου5 ΟΠδραοίου οὗ [ἢ 6 

ΒΌΪΘ οΥβ, ὃ 20 ; (2) ἃ5 γδρθαῦβα 11} ὨΠΙΠ]ΘΤΟῚΒ 5 ΤΉ 1] 87 οαὐασθβ, 8 21 ; (8) δὰ 

85 [ὉΠ]ονοα ΟΥ̓ ἃ ΒΏδιη61655 ΔΚ οὗ σΘοταριηοίΐοῃ οἢ ὕπ6 ρατὺ οὗ ἔπ οὐἹτη]- 

ὨΑ15, 8 22; ΨΏΟ, ΠονΘνΟΥ, ο8 Βῆοὁ  ποίμίηρ ἴο αἰβρύονθ {16 οἤδυσα οὗ 

τυδη οι ἰ 655 η 655, ὃ. 29. 

20. --- ἐλέου, α., 171. Η.,, δ74, α. --- ὥσπερ οὐδ᾽ ἄν, 6΄., 42, 8, Ν. 2. -- 

ἀδικημάτων, Η., 566. --- πάσας, ἘδαοΠοηβίοίη δ 45 μέν. ---- χορηγίας, [,γ5185 
5 ἃ μέτοικος, ἀνὰ [ἢ 8 ὈΡΙΠΟΙ͂ΡΑΙ Τἰδατον (866 Οοηογαῖ ΜΝοίοβ, ὅ ἃ 7) τα θῃ- 

ἰϊοηθα 845. Ῥϑυϊοτυηθα ὈΥ͂ 510}} χὰ {16 ομογοσία δὖ ὑπ6 1,6} 8668. --- εἰσφοράς, 
568 Οοηογαΐ ΝΝοΐο, 8. --- λυσαμένους, [ῃ86 δοίδγα νοΐοθ τηθ8ῃ5 ἴο 7616 36. οὔ 

γοσοΐρέ οὗ γΆηβοτ ; {π6 Τὴ] 44]6 (οδαξαῦϊνο, Η., 689, Ὁ), ἴο τηᾶϊκο ομα ὁ {1|15, 

1. 6. ἴο Τ6]θαθ6. ῃ ραψηιοηξ οἵ ταηβοη. ΤῊ15 "γχὰ5 δοοοιπίθα ἃ τη υ του οτ5 

δοὺ οἵ Ὠατηδηϊν, οὐ φιλανθρωπία. --- οὐχ ὁμοίως, 1. 6. χαϊΐο ΑἸ ΠΟΤΘ Ἶ]Υ, δὴ 

Ἰηβίδηοα οὔ η6 γτηδίουϊοαὶ ἄσατα ζἰξοίοβ, οὐ ἐμ8. αββουίοι οὗ ἃ ζδοὺῦ ὈΥ 186 
ἀθηΐα] οὗ [Ππ6 σοηῃύτανν. --- ἐπολιτεύοντο, Η., 690, ἃ. 

21. --- ἀτάφους ; δ5 1Ὁ τνᾶβ Βαρροβοα ἐῃαῦ [6 ἀδραγθα 5011 νῆὰ5. ποῦ αὖ 

γαδὺ {1} {Π6 Ῥοάγ δα Ῥδθθὴ Ὀαγθα, {πΠ6 πορ]θοῦ οἵ ἐμ στἱΐαθϑ οὐ ὈπΡ18] τῦᾶβ 

ὀομϑ ἀδτοά α στεαὺῦ ἱπ ματηδ λίν, -- ἀτίμους [τῆς πόλεως], α΄, 180, 2,. Ν. 1. 
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Η., δὅ84, Ὁ, ἥπο ρυϊηῦ. ὅ66 Θφηθλαΐ Νοίο ἴο Οὐ. ΧΧΥ, 8, Αἰζηιΐα. --- θυγα- 

τέρας ; ὙΘΑΙΤΏΥ οἰθίσοῃβ. ποῦ 1 ΘαΙΘΠΌΥ βᾶνθ τραιτϊαρα ΡΟ θἢ5. ἴο ροοῦ 
το η5. Ζγδίαβ, ΧΙΧ., ὃ 59 : ἔτε τοίνυν καὶ ἰδίᾳ τισὶ τῶν πολιτῶν ἀποροῦσι 

συνεξέδωκε θυγατέρας καὶ ἀδελφάς. Τὴ6 5ρΟ ΙΑ 0 η5 ἃ οχθου οηβ. οὗ [ῃ6 

ΤῊΪΤΟΥ Πδᾶ ρῥγδνυθηϊθᾷ τϑὴν ΠΌηλ ρουυϊομϊηρ ὑπ 61} οὐσῃ ἀδιρ ὔθ 8, Οὐ {πιό86 

οἵ πο σὮ ΟΥΒ. 
22, ---- ἐγὼ δ᾽, οἸαρμαίίο. --- ἐβουλόμην ἄν, α., 226, 2, δηἃ ΘΧΑΙΏΡ]65, Ἡ., 

7582. ἘΒαὺύ ἄν τοϊρῃῦ Ὀ6 οπἰεα, Ο΄., 49, 2, Νοῖε 8, (0). --- οὐκ ἐλάχιστον, ἃ 

ζιἰἰοίο5, Ἡ., 665, ἃ ; 566 ποίε οῃ οὐχ ὁμοίως, ὃ 20. 

29. --- τοιαῦτα, ἰγταηϑ]αΐα;: “αῦ πον ΠΟΙΠΟΣ 85 τοσαγβ [86 ΟἹΥ͂ ΠΟΥ Τὴ6 
σ8 [Π6Υ 50ονν ΒΌΟἢ. [81η905 88 ὕΠ6 7} 4116ρῸ ; 11ῦθγα]]ν, “Κ᾿ ΒΌο ἢ Γϊηρβ ἄο ηοῦ 
οχιϑὺ ἴον Τμοτῃ." 

24, --- ΤΊχα 1αοὐβ, ἃ5 ποῦν πατταϊοα δῃᾶ οοτητηθηὐθα οἢ, ἴΠ6 ογαΐου ὑῬτοοθθᾶβ 
ἴο ὀξέα]. ὉΥ Δὴ ἰηἰοττοσαύϊοῃ. οὗ ἴπ6 ἀοΐοπαἀδηῦ, ὃ 25, 0 νγὰ5 ΟὈ]σοὰ ἴο 

αἶκὸ {Π6 βΒίαπά δηά δῆϑννθσ. ὅθ αϑπογαῖ Νοίο, ΧΎῪ Τ. 8. ---- ἀναβιβασάμενος... 

᾿ ἐρέσθαι, ἐγαπ5]αἴο, “1 τ ίβἢ ἴο Ῥαῦ Ὠΐπ οἡ {86 ϑίαπά, δηα αἰιοϑίΐοῃ ἴση." --- 
ἀσεβές, ““5ἰηα],᾽᾿ δ Ἰῃηὐουσοιτβο Ί ἢ ἃ Ῥο]] ὐθα ῬΟΥΒΟΗ. --- εἶναι, ΤΊοΥ6 6Τη- 
Ῥβαίίο {μ8ῃ ἂν εἶναι. --- πρὸς αὐτὸν τοῦτον, ΞΌΡΡΙΥ διαλέγεσθαι. ---- ὅσιον καὶ 
εὐσεβές ; ““ἃ βϑαογοά δΔηά ρῥίοιιβ ὑμίηρ " : ὅσιος, βαὰγ8 Τγοηοῖ,, ἀθηοΐθβ ΠΟ] 
ἴο ὑμ6 δἴθυ μα] βαῃοῦ 168, εὐσεβής ἀθηοῦύοβ ρἰοῦγ, οί τοναγὰβ αοα δηᾶ 1ἢ {Π6 

ΤᾺ] τοῦ οὗ Ἀπτηδῃ το]αίϊοηβ. “-- ἀνάβηθι, ““ 5ίορ πρ.᾽ --- ἀπόκριναι ; ἀ15- 

ἐηρσαΐθῃ αἰ δυθηῦ ἔουτη5 οὗ {15 τον ὃν ἀἰαγθηὺ δοοθηΐβ, Η., 867, Β. 6. --- 

ἐρωτῶ, Ο΄., 61, 8... Α5 ἀΙδαη συ θη θα ἔτότη 105 ΒΥ ΠΟΏΥΤΩΘ αἰτέω, τπι864 ἴῃ 8. 18, 

ἐρωτάω τη 85 ἴο ας ἃ ψιοδέϊοη, ΜΨ116 αἰτέω τ 85 ἴο τηδῖζο ἃ γεψιιοδ5έ. 

25. --- ἀπήγαγες, οοηὐταϑὺ τ} [Π6 ὕθηβα οἵ {Π6 δϑυνου, ἐποίουν. 83.668 4150 
ΧΧΥ., 8 1δὅ, ἀπαχθείς, ἀπιᾷ ποίε. ---- ἢ οὔ, α., 29, Ν, Ἡ,, 104, ἃ. --- ἵνα 

ἀποθάνωμεν : ἴῃ ἀροϊάϊηρ τ Παὺ νοῦ 15. τὸ Ὅ6 ΒΌΡΡ]16α Ῥεΐονθ ἵνα, ΟὔἾΒΘΡΥ 8 
ἐμαῦ ἔλεγες ἵνα 15 ποὺ Αὐὐϊο Οατοοῖς (6΄,, 45, Ν. δ, δ), Ῥαΐ ἀντέλεγες ἃ5 ἃ γ6ΥῸ 

οὗ 5 υινὶηρ ΠΙΔΥ͂ ΡΌΥΘΙ ἃ ἢπΠ8] οἶδιβθ, ἃ8 ἱπ ὃ 26. 4.5 Εἰγαίοβύῃθῃθϑθ νγὰβ 

οἸαίταη σ᾽ ἴο αν ορροβθα ἐμ ἀθαίῃ οἵ Ῥο]ϑιηάσομτβ, δηα τοὺ ἢϑα ἀγτοβϑίθα 

Δῖη, 1, γϑῖαϑ οι 65 [15 Ἰῃσοηββδίθηου ΜῚΓ {Π|6 σαῦ 104] αποϑίϊοη, Τ᾿ ὨΘΌΠΘΓ 

1ῦ νὰ ὕΠ6 1} ποῦ ἀγίηρ οὐ {πεῖν ἄγη ὑμαὺ ἢ6 δᾶ ορροβρά. --- Ἡγούμενος, 
Ο., 109, 4, ἄρτϑοϑ σι {Π6 σα ] οὐ οὗ {Π6 ᾿τὰ}]16α ἀντέλεγες. 

Ε͵οτῃ {15 Ἔχδτηϊηδῦϊοη {Π6 οταῖον ΠΟΥ, ΚΟΘΏΪΥ αἀτανγα »)7ῸΟΓ 97 ἢν18 οὐναγσα, 

δ8. 26-- 86, Βῃοχίηρ, (1) [6 ἀοίοη ἀδη ᾽ 5 οἰδίτη 85 ὕπ6 δανοοαΐθ οὗ Ἰθῃηλῦν 18 

οοῃ απο Ὀγ 5 σοπάποῦ ἴῃ τηακΚίπρ' Π6 αγτοϑὺ, ἃ 26. (2) Ηἰβ δ)]δραύϊοι οὗ 

οομϑύταϊηὐῦ 15 ποῦ ΟὨΪΥ ἴα156, θὰ ΠΩΡΤΟΌΔΌΪ6, 8 27. (9) 1ὐ 18 δβατα ἴο Ἰϑῦ 

118 ΠΟΙ ΌΟΥ5. Οὗ ἃ τηρ πκ {πμ6 ΤΉ Υ οχοῦβα ὑπ ιΏβοὶγ68. αὖ ϑδοὴ οὔμϑτ᾿β 
ΘΧΌΘΙ56, ὃ 28. (4) ΤῊϊΒ του] Ἰοᾶνθ ὯῸ ΤΟΘΡΟΙ ΘΙ ὉΠ ΔηγΘτο, 8 29. 

(5) ΤῊ ἀοξδη ἀδηὐ᾽ 5 ΔΉ ηλ15 15 Οθαν ἤοτῃ {86 [δοὺ οὗἩ {Π6 ἀὐτοϑῦ οὴ {86 βὑγθϑῦ, 

ΔῊ ἘΠ ΠΘΟΘΘΘΑΡΎ ἀοῦ οὗὨἩ ὑγυδηην, ὃ 80. (6) ἘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ βίηοα 1 νὰ8 ποὺ {86 

δοῦ οὗἩἨἁ δὰ ἰηΐονίου, θαὺ οὗ ἃ ϑΌΡουῖου, τ μὸ σου] μᾶνα ἀνοϊάθα {6 δοὺ δα 
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Ἧδ οἤόβθη, ὃ 81. (7) ὟΠο ἴῃ {815 οα86 οου]Ἱὰ ΘΔ 51] Ὁ Πᾶνα βανϑᾶ [86 ν]οῦϊτα 
ΤΥ {πη 6 1} Ἰηϊοτπιαίίοῃ, 8 82. (8) Υ οβ8 δοὺβ τησϑῦ ὑμθυθίουθ ψ ΘΙ σ ἢ ΠΟΤ 

ΜῈ ὑπ6 7ᾳυγ τμαπ 15 ἀπβιιρροτίεα αϑϑουξίοη, 8 88. (9) Τὴ6 ἀτριυπιοηῦ οα 
[86 ονἱάθησο οοποϊθ5 ψΊ ἢ ἃ τορϑαΐθα αἰΐδοϊς οα ὑμ ἀοίοπαδην᾽ 5 νογϑοῖίν, 
δ. 84, Απά (10) [μ6 ογαΐου ραΐβ {115 ραγὺ οὗἨ 86 οαβ ἴο {86 ΜτῸ Μ 1 8 

ΤΟΙ ο᾽ οὗ {86 ἱπιροτίαποθ οὗ {Π6}} γσϑγαϊοῦ 85 ἃ ρυβοθάθηΐ, 8 8ὅ, ἀπ ψ ἢ 

8 ΔΡΡΘ68] ἴο ἃ Ῥγδυϊοιιβ ἀθοϊβίοῃ 1 ΜΆΘΩ σὶρ ἴθοτιβ ρα 110 ᾿παϊσπαίίοῃ μδᾶ 
Ῥτοναλ]οά, ὃ 86. 

26. --- Εἰτ᾽, “ὙΠ η,᾽ ᾿πα]ρσηδηῦν. ---- συνελάμβανες, [Π6 ἱτηροτίδος, οἢ 86- 
οοπηῦ οὗ [ῃ6 φῬυθοθάϊηρ ἀντέλεγες, Ἰηδίοδα οὗ {ὴ6 Ἰηοτηθηύαυυ συνέλαβες, 

Ῥθοδιθ {86 ογαῦΐου, ὅο τηδυῖς ΤΟΥ͂Θ 5 ΣΡ 6 ᾿πσοηβιϑίθηου οἵ ὑπ6 ὕψο 

δούοη5, ΤΟΡγοϑοηΐθ {π6πὶ ἃ8 σοι Ρουδηθουβ, Η,., 701. --- ἀντιλέγειν φής, 
Ο., 1δ, ὃ ; [}6 Ἰηῆπηϊδνα οομἕαϊ5 [6 Ῥγογηϊηθηῦ 146, Νοίϊοα {86 ᾿ηνογίοᾶ 

ὉΙΓΘΥ ἴῃ ΨΏΙΟΝ Ὁη6 οοπίταδίθα νου 5 ἀντιλέγειν δηἃ ἀπήγαγες 816 τηδᾶδ ἴθ 

δίδη [ἢ {6} τοϑρθοῦνο ο]αῖιβ65 [ἴῸΣ ΘΙ ΡΠ 8515. 
“1. --- τοῦτο 15 ἴῃ ΔρΡροβι οι ψ ἢ} {Π6 οἴαυθα ὡς αὐτῷ προσετάχθη. --- δή 

που, “1 πηδρίηο,᾽ Ἡ., 862, ὅ. ----ἐν τοῖς μετοίκοις, “ἴῃ {16 ὁᾶ56 οἵ τηοΐοροϊ, ἢ 

--- ἐλάμβανον, [Π6 ᾿πηρογίοοῦ 15 ἤόγα ἀϑοα ἴο ἄθῃν ἃ ραϑὺ ἱῃητοηίϊοῃ, Ο6΄., 11, 
Ν. 4. Η., 102. --- τῷ -Ξ τίνι, --- ὅστις, ““ομθ ψ}0.᾽ ---- οἷς, α., 1δὅ8, ψ 1} 

Νοῖΐοβ 1 μὰ 2. Ἧ,., 808, 2, ἀαηᾷ 810 νι Β. ἃ. 
28. --- ἂν.. ἀναφέρωσι, ἂν, ποὺ ἂν, α΄, 50, Ἱ. --- πῶς. ἀποδέχεσθαι, (΄., 

δ0, 1, Β. 1. --- ὑμᾶς εἰκός (ὑδηϑροξοα ΌΥ͂ Ἀδπομοηβίθ ἢ), 6: }] 18 81Ζ65 ὑμᾶς. 
29. ---- αὐτῆς, “δὴ {{,᾽ ὦ σογηιδέγινοίίο αὐ δοηυϑιύην, ἃ5. ὑποαρ {Π6 σουθγη- 

γιθηξ οἵ ἴπα ΤΉ ΤΥ μδᾷ Ὅδ66}) αἰτθαᾶν τηθηἰοηδᾷ. ---- ὑφ᾽ ἧς, Ττοῖευτίηρ το 188 
ἀρχὴ ἰσχυροτέρα. --- -ταρὰ τοῦ -Ξ- παρὰ τίνος. --- καὶ λήψεσθε ; καί ἴῃ 510} 

οπηθούΐζοηβ, 58 05 ΑΥ̓ΠΟ]4, ΤΥ 6 ὑγδηβὶαἰθα ὉΥ ““ ὖ 81], ΟΥ “ὁ ῬΟΒΒΙΟΪγ."--- 
εἴπερ ἐξέσται, Ο΄., 49, 1, Ν. 8. 

90. --- καὶ μὲν δή; Η., 8561, ἃ. δή 08115. αὐϊοηύίοῃ ἰο {π6 Ἰτηροτίαπὺ [αοῦ 

Τρ οῃοα ἴῃ ὶ 16, ὑῃαὺ Ῥο]ΘΠ] Δ Ο τι τνᾶβ ττοϑύοθα οἡ 6 βὑγοοῦ : ὑγϑῃβ- 

Ἰαΐο, “δηᾶ γοῖ Ψ11] οἴου, ἐμαὶ, οἷο. ---- κατὰ τὰ τούτοις, 50 Οομοῖ, ψ 

ὉΠΟΥ͂, Το 48 ἴῸὙ καὶ τὰ τ., ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΥ ἴο διυνοϊᾷ ἃ ζοιοηνὼ ἴῃ σώζειν, Ὑ ΆΙΟΝ 

(αϑἷπρ καί ψου]ὰ μανο ἴο θ6 ππἀεγβίοοα αἰ ΠΥ μΕ]Ὺ ἢ 15 ὑνγο δοοτιβαυνθϑ. 

--- τούτοις, α., 188, 8.(. Ἡ., 600. --- παρόν, α., 278, 2. Η,, 792, ἃ. --- πᾶ- 

σιν.. ὅσοι ; ὅσοι ταῦμον {μδῃ οἵ 15 π6 ῬΥΌΡΟΥ τοϊαυνθ δἰ πάντες. Ἀθίο- 
ΘΏΘΘ 8. Ὦ6᾽6 τηδᾶβ ο ὑῆοβο οἰ ζθὴβ οτη μ 86 Τ ΪΤΟΥ οοταρ6]16 4 ἴο αἱ ἴῃ 

11Π|6ρᾺ] δοῖβ : 566 7ηιγοά. ϑοογαῖθβ δοῃηβ μαᾷ ἀδγθᾶ ἴο Ὅγᾶνβ ὑπ6 σταΐῃ οὗ 

{η6 ΤῊΪΓΕΥ ὌΥ τοίπβίηρ οΟΙΡ]ΐαηοθ τυ Βα ἢ. ΤΟ 5] 1018. ---- ὀργίζεσθε ; 

ΕὙΔΉΟΙζθη οοῃδέάθιθ ὠργίζεσθε ῬγΘίαογ6 18. 
91, ..- καίτοι, 5666 ΧΥ͂Ί., 8 ὅ δῃά πηοίσ, ---- διὰ τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν, ““ ἴῃ 

ΟΥ̓ΩΥ ἴο β8ᾶνθ ἐῃϑιηβθῖνοϑ. --- κίνδυνος... γενέσϑαι, ἰταῃβ]αΐο : “1ὖ ψου]ὰ 
να θθθὴ ἀδηρθροῦβ ΤῸΥ ἔμ οτῃ, 1 βοηῦ, ποὺ ἴο σὸ, δῃηὰ 1ἢ ΠΥ Πϑᾷ γτηδᾶβ δ 

ϑιγοθῦ, ἴο ἄθῃν η8 [δο." ἣν ἴον ἂν ἣν, Ο΄., 49, 2, Ν' 8, (α). μὴ ἐλθεῖν, 
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Ἢ. 887. -- ἐξάρνοις, ῥτοάϊοαξα αἴξον γενέσθαι, ἴῃ δοτοοτηθῦ ἰ ἢ καταλα- 

βοῦσιν. ὅ66 λέγοντι, ὃ 1, ἀῃᾷ ποίθ. “θη {86 ομ ὐθᾷ βαθ͵θοῦ οὗὨἨ [86 

1μδηϊθῖνο βία β ἩΙῊ 0Π6 Ῥτθοθᾶϊηρ γο Ὁ ΟὨ]Υ͂ ἃ5. Δ ἱπητηοάϊαΐθ οὐ τοπιοῖθ 
οδ7εοῖ, τ δα) αποῖβ σομηθοίβα νι {Π6 1 ΠΏΛΟΥ τητιϑὺ 1 11|Κ6 ΤΩΔ ΠΟΥ βέδηᾶ 

ἰῃ ἐλαξ οὐίγινο σαδ6 ἴῃ ΜΏΙΟΙ. Π6 17 Βα Ὀ] θοῦ ὑῃτι8 βίδη 8. ἃ5. οὐ͵θοῖ, δΒιιζέ- 

ηιαη.}5 ΟὟ., ὃ 142, 2, (0). --- ταῦτα, ““{Π656. 556. 108. --- εἶχεν, ““ποι]ά 

Πᾶνο μαᾶ᾿᾿; ἂν ΤηΔ ῦ Ὀ6 ΒΕΡΡΙ16α --- βουλομένων, 6΄., 109, 6. 

32. --- χρῆν... γενέσθαι, χαοίρα δηα ΘΧΡΙαΙποα, Ο΄., Ρ. 100, --- γενέσθαι... 
συλλαμβάνειν ; Οὔϑοῦνα ἐπ6 ἀϊβίϊηούϊου. Ὀούνθθῃ π6 Ῥγθδοιῦ ἀπα {6 δοτὶϑῦ 
οὗ [88 ἱπηδηῖνο, 6,, 1δ, 1, Β., ἀμα 28, 1. --- γιγνομένοις, ἀἰδύϊη στ 5}) ΓΓΟΩῚ 

γενομένοις. 

99. --- τούσδε, (6 οοατγῦ. --- τὴν ψῆφον, 566 Οσηογαΐ Νοίο, 8, Τϊσαβέ. --- 
ἃ ἴσασι γεγενημένα, οσοηϑίχιιοα ἃ5 οὈ͵]θοῦ οὗ λαμβάνοντας. ---- λεγομένων, 1. 6. 
ἴῃ {ῃ6 σοποίανγο οὗ {86 ΤΕΙΓΟγ. --- τεκμήρια, δοοσυδαῦννο 1 Δρροβιύίοι ἴο ἐῃ6 

το]αῦνα οἰδαδ8. --- παρεῖναν, Δηοῦο Οὐ ]οὰ 5. ἔδωύαγα οὗ {Π6 σονουῃηῃγθηὺ οὗ 

86 ΤΉΪΕΥ ; ππᾶρυ ὑπ6 ἀθυηο σοῦ ῬᾺΘΙΙΟΙΌΥ τνὰ5 ομδγδούθυ ϑύϊο οὗ 811] οἤϊοἱἃ] 
Ῥτοοσθράϊηρϑ. --- παρ᾽ αὑτοῖς, ““ὌΥ ΟἸΥΒΘΙΥΘ5,᾽ ΟἹἍ, ““αὖ Ὠοπιθ᾽᾿ ; ἃ σ᾽ μι Ῥ]ΑΥ͂ 

ὌΡΟΣ οτά5 βυρροθίθα Ὁ {Π6 Ῥγθοθάϊησ παρεῖναι. ον ἰὴ Ῥγοηοῦμ, α., 

146, Ν. 2, Η., 672, ἃ. ---- πάντα τὰ κακά, “.41}1 {π6 6ν1]5,᾿ 1. 6. Ὁμοῦ 

ΜΘ. {86 ΟἿΌΥ [85 βυβατθᾶ. Οογήρασο νι πάντα κακά, ὃ δ, ““ 811 6ν}]5,᾿ 

ἀὈΒο] πξο ] γ 50. --- πάντα τἀγαθά, ““ 411] [86 σοοα ἐμίησδ,᾽ 1. 6, ὑῃαῦ ἐΠ6Υ 4116 06. 
84. --- τοῦτο, 1. 6. ἀντειπεῖν σε. ---- συνειπών, α., 226. Ἡ., 761. Νοίϊοθ 

ἀμ6 ᾿ηνοτύθα δισδηρσοιηθηῦ, ΏΙΟΩ ἤογθ Ὀγηρθ ορσοίθμου [ῃ6 δ  ούλοαὶ 
ψοτάδ συνειπών ἀπα ἀντειπεῖν, ἀπ ΘΟΠΊΡ416 ἡοΐα ΟῊ ἀντιλέγειν, ὃ 26. --- φέρε, 

ἰηἰου]οοίϊομαὶ, Θ΄, 84, Ν. 1. -- τί ἂν, Ο΄., 42, Ν. 2. Ἰδπομοηβύβιη ἰαῖκθ5 {89 

Ῥοϊηῦ οἵ 16 [ὉΠονΊησ ἀΡΡθαὶ] ἰο 6, ὑμαῦ ονθὴ 16 {Π6 ῬγοΟύΠΘΥ5 ΟΥ 5015 οὗ 

Ῥταϊοϑύῃθηθ5 ΟΥ6 ἡ 116 70Τν, ὑΠ6Υ οου]α ποῦ δοχαῖὶὶ Ὠΐτη, 80 ὀοσωρσοχηϊβο 
15. [6 ὉΥ͂ 15 ΟὟ ΔΤ Ἰβϑίοηθ. ΟΥ̓ΠΘΙΒ, ἃ5. ΕὙΔΏΟΚΘΏ, 1655 ΘΟΥΤΘΟΌΪΥ, 10 ΒΘΘΙΏΒ, 

ΤΟΙ͂Ο αὐτοῦ ἴο ῬοΟΪ]ΘΙΠΔΤΟΠυ5. ΤῊ Ἰηηρογίδοίβ ἐτυγχάνετε ἀπ ἀπεψηφίζεσθε, 

᾿τοίουυίηρ ἴο Ῥτοβοηῦ {τηθ, ἃτθ ἴο Ὅ6 Ῥγοίοιυθα, ψὶῦ ἢ} Καγβοι, ἴο [Π6 δουῖϑίβ 

οἵ [6 οουσηοι ἰοχύ, ὅθε Ο,, 49,,2ω.. ὙΊΏΠ ἀπεψηφίζεσθε ΒΌΡΡΙΝ ἄν, ΠΟΤ τί 

ἄν, αῦογο. ὙΥ̓́αὖ 15 105 Ῥγούαβϑίβ 1 .--- ἀδίκως συλλαβεῖν, {Π6 οταῦογ 5ύγαϊηβ ἃ 
Ῥοϊηῦ 616, δἃ5. Εγαϊοβίμθηβϑ θυ θη τοΐοσσοα {μ6 ἄδικα, ξδ΄ 2, ΟὨΪΥ ἴο [86 
ἄθογοα οὗ ἀθαῖῃ. ᾿ 

90. --- καὶ μὲν δῆ, 566 {π6 βϑατὴηθ ἴῃ ὃ 80, δηᾶ ποίο. --- ἀπίασιν, α., 200. 

Ν, 8, Ἡ., 699, 8. --- ἐξαμάρτωσιν, Ο6΄,, 20, Ν. 1, Ἰαδῦ γατί, δηὰ 62, Ἡ,Ο, 

760, ἃ. ---- ὧν ἐφίενται, α., 171,2. Ἡ., δὅ76, Ογοθῦψ, ΟὟ., 878, 2, Το ΔΙ 8 

οα “ὁ {8 δᾶ886 ΤῸ τ ΒΙΟἢ νϑυρβ οὗ ταούϊομ ρᾶθ5 ἰῃΐο ὕῃοββ οἵ βῖπ10]6 οἴου 
αηᾶ ἀαοβῖτο, ΤᾺ ἕεμαι, δ, ΤΠΟΤΘ ΘΟΙΏΤΠΟΙΪν, ἐφίεμαι, ἐο 80γηαἶ ογιο᾽8 86} ἐο, 

ἐο γιιδ, ο, ἰο 5ἰγΐνε 707, ἐο 8εοΐ, ἰο ἀοδίγο.᾽" --- ὑμῖν, α., 186. Η., 608. Α 

ῬΟΨΘΡᾺΪ ἀτρατηθηῦ ἴῸΓ Ῥα)ΙΒηϊησ ὑγαϊζουθ, 1 ΘΙ ΠΡΌΣ Ἰηνοῖνθα ὑΠ8 

ἀΠ]οτώτηα, ὑπαῦῷ ΠΟΥ τχαϑὺ οἰζπον 6 ὑγταπῦβ ΟΥ̓ΟΣ [Π6 Ιογδ], ΟἹ ῬαΤ 6 Υ5 ἴῃ 
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Ῥτίν!]ορο τὶ ὑΠοπι. ---- εἰ.. ἀφήσουσιν, α΄, 60,1, Ν', 1. ---- ἦ που, [8 6ῃ- 

ΟΠ. πού 15. ἀϑοὰ, βὰν 8 Αὐτοὶ, “ΘΠ. δησυΐηρ 15 ἀβϑαχηθᾶ ἴῃ ἃ ΠΑ]}- 
ααθϑεϊοηΐηρ τα Υ, δῦ Π6 Βρϑαῖζοὺ γδὺ Ὀ}) ἃ βοχηθίηρ ἡ ἐπ αδδϑθρΐ οὗ 
ἐμ6 ῬΘυβοὴ ἀρρβαϊϑᾶ ἰο. [Ὁ διιϑισθῖβ ἴο ΟἿ 7 ἡηιαρσίηθ, οὐ 1 510,οϑε. ---- 
κηδομένους, ἃ οοη͵θοΐαγαὶ τοδάϊηρ οἵ Ἀδαομθηϑίοϊῃ, ἘΥΟΒ ὈΘΓΡῸΓ γϑαὰάβ τέμω- 
ροῦντας ; (οδοΐ, τιμωρουμένους. 

26. --- οὐκ οὖν δεινόν, ΘΌΡΡΙΥ ἂν ἣν, Ο΄., 49, 2, ν. 2. --- ναυμαχοῦντες, ΟἿ᾽ 

{88 Αὐσίηυβο 8]. ηα5, ἀοαὺ Γουγύθθῃ 1111685 δου ῃθαβὺ οἵ Μυ 1166 ἴῃ 1,65}005, 

Β. 6. 406. 1ῃ {π18, {26 στοαύθδῦ πᾶνὰ] δαϊ]6 οὗ [6 ψὰγ, ἴ6 1μδοράτθτηο- 

πἰδὴ5 ᾿οϑὺ βουθηῦγ 86 6. Ὑ655615, ΟΥ̓ ἸΏΟΤΘ μα 411 ὑμῖν Ποοῦ, --- τοὺς ἐϊς 
τῆς θαλάττης, ἀὐουῦ ἃ ὑποιδαα τη6ῃ, δοοοτάϊηνσ ἴο Οατοῖο, γοσα Ἰοῦν ἴο μδι- 
15.) οα {πὸ ὑνοηύγ-ἢνο Αὐμϑηϊδη ν6556]5 τῃδῦ Το 16 α158 016 ἃ 1. [ἢ 6 ΔΟΌΊΟΗ. ---- 

θανάτῳ ἐζημιώσατε, 51Χ Ο͵6 ὑπὰ8 ἀραὶ τ], Οτούθ᾽ 5. ορί οι ἀΡοῖ {πθ 
ὙΠ Ο]6 οᾶδ6 15, ὑῃαῦ [6 φΘΠ6Ι818 ΤΟΙ ΟΊ Υ οὗ ᾿πμθτηδῃ ἠδρ θοῦ, θα: {πᾶ 

ἔπ ονου  ] ηρ' οἵ σοπϑοϊλα ίομα) φγόν βίοηϑ, ἰπ οράου ἰο ἔοτοο ἐπγοαρὰ ὑπ6 

ΘδΒΘι ὉΪγ 86 ἄθοτθο οὗ οΘοῃθιηηδοη, νγὰ8 ἃ5 αἀἸβογθα 84 ]6 το {6 ΑΥΠΘῃΐδη5 

85 1ῦ ννὰβ ΘΧΟΘΡ(ΟΏΔ) ἴῃ {ΠΡ ἰβίουυ. ὅὥδο αγοῦθ᾽ 5 ̓Ἰίδέοτν, 111. 188 -- 

190, 205, 208 -- 210. Οὐγῦταβ βᾶγ8, ὑμπαῦ 1 ΔῺΥ οὔθ ψὰ5 ἰο Ὀ]άτηθ ἴῸγ [86 

ἄθαθῃ οὗ [6 ψυθοϊκοα, ἘΠΟΙΔΤΏΘΩ 65 ὅγὰ8 [8 σἸ]Ὁν τῆδῃ ; γοῦ Ὠο ἴοοῖὶς δἄγδη- 

ἐἰαρο οἵ [86 Ορρογία ὉΥ [Ὁ ἢ15 ῬαΡΟΥ Ῥατροβθβ, ἴο τθααΐδθ [88 ΚΙ Π655 5ΒΠΟΤῃ 
Ἀῖπὰ ὍΥ {826 σθῃθγα δ, 1 αδύδ ἱησ ΠΌμν ὈΪαμηΐη σ᾽ ἴτῃ ἴῃ ὑμὶν ἀθϑραίοοβ, 

᾿ ΤΥ σοσἸηρ᾽ [ΟΥνγαγα ἃ5 ὑμ6ῖτ ἀοσαβοσ, ύδέ., 1Π|. Ρ. 589. Τὸ να5 ἃ ἀϊβίουϊο 

πα ἀοΙϊοαύδ ἰαϑὶς ἴῸΥ ἴ 5185 ἴο {ΠῚ 8 πποομδυ πο] δοῦ ἴο δοοοιηΐ ἃ5 ἃ 

Ῥγθοθαθηύ, δυὲ ἢ6 ἄοοβ ἰὉ 5 Π ]1γ. διάϊηρ, 50. ἴὰγ ψ ἢ ὑμαὺ οἷαββ οἵ ἢϊ5 

ἩθάτοτΒ ὅ0 Πδα ᾿π501864 {1716 ρΘΠ6Γα15 ἂἃ5 ἴο δὐορῦ {ἢ δῖν ῬΥΪΏ οἾρΑ] ἀγοτιγηθηΐ, 
ἐνίκων ναυμαχοῦντες, δι {Π6} Ῥτορὶ αὐϊηρ ὕπ6 οὔμιοῦ Ῥαυὺν ὈΥ̓͂ {πΠ6 ῬΏγαΒβΘ 

χρῆναι.. λαβεῖν, Μ ]ΟῊ γ 6115 {86 ἸΤΥΘρΡΌΠΑΥΙΥ οὗἩ ΤΠ 61" Ῥγοοδοάϊηρ, μ6 β6θηι5 ἴο 

Ῥτοδα Π6. δυριπηθηῦ ΠΙΌΤΩ ΘΟΙΒΙΞΌΘΩΟΥ [ἈΪΤῚΥ ΘΠΟΙΡὮ : ““)οι]α 1Ὁ ποὺ Ὁ 

βίσδηρο ἴο Πᾶνα δχθϑοτ θα υἹούουοῦϑ σομηπηδηἄθιβ, ἀπ ποὺ [1656 ὑγαϊθουβ ἢ 

--- θανάτῳ, α., 188. Ἡ., 607. ---- ἀρετῇ, Η., 611. ---ἰδιῶται, δοὐίπ σ᾽ ἃ5 ΤΩ ΘΠ ὉΘΥ5 
οὗ {16 οἸ στο! σαὶ οἶα 8. --- ἐποίησαν ἡττηθῆναι, α., 260. Η., 704, Ὁ. 

τοῖο βαγ8 οὗ [ῃ6 ἀϊδάϑίον οὗ ΖΦ σοϑβροΐδχηϊ, “" Τὸ ψγὰβ [6 σϑῆθταὶ Ὀ 6116 αὔου- 
ὑαγᾶβ, ἡοῦ τη Το ὶν αὖ Αἴπθηβ, αὖ ΒοΟΤ ΠΡ 1ἢ ΟΥΠΟΙ Ῥαγΐβ οὗ ατθθοθ 4180, 

δῦ {πη6 Αὐμϑηΐδη ἤδϑὺ νγὰβ 5014 ἴο ρογαϊ το ὈΥ͂ [ἢ6 ὑγθᾶβοι οὗ βουὴθ οἵ 105 

ΟὟ ΘΟΙ ΙΔ ἦργβ. ...... Ἰηαροοᾶ, ψνὸ τὰν δαᾷ {μαὖ {6 αἰΐον πηροΐθποθ δηΐ 

ἱηθρίηρϑα. οἵ [86 ἡππλοτοιβ ΑΥΠΘηΐδῃ ἢδοὺ ἀπτίηςσ [6 Ῥγ0]6 ΒΈΛΟΣ οἵὗἨ 405 
Β. Ο. ΘΟΏΒΌΙΓΕ ἰο δασροθῦ ἃ. 5|Π1}81 Ἔχ ]δηδίύίοη. (ΠΕ ϑέ., Ὑ11Π1. 220, 221.) 

““ΑΥἰἢ 65, β58γ8 Οπσίϊαβ, “[61} ὈΥ͂ ἢθῚ οὐ μαηᾶ... «. ῬΑΥῸΥ Ἰηὐῖστ 8 ἀ6- 

ἢ Ἰνοσαά ἰηἴο {Π6 μαῃᾶβ οὗ 6 ἴοϑ {Ππ6 180 Ηδοῖ οὗ {Π|ὸ οἱὔγ, δῃᾷ ἴῃ {6 οπα 
[88 οἱῦν Βουβϑ, ΤΠ νἱοίουυ ὙΈΙΟΙ ὑθυηϊηδίθα {8 ΜὙᾺΓ Μγὰ8 ἃ νἱοΐοτν οὗ 

ττοάβου. (ΕἸ ϊἴ8έ., 111. 681.) ---- κατέστησαν, 566 [6 5ΒΆ1η6, 8 ὅ, ποίσ. --- 

ἕκοντες ἀρτθθβ ὙΠ {Π6 Βα ]εοὺ οὗἨ {μ6 Ἰοδάϊηρ; γοΥ, ΒΘτο 6 5ΒΠου]ἃ τηὰ 8 
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10 ἄρτϑα τ  {Π6 σα ]θο οὗὨἩ 86 ἀορομᾶάθην ἀποκτιννύναι. Τὸν {π6 ἴθηβδ οὗ 
ὙΠ ᾿μβηϊ γα, σοτηρατα ἀντιλέγειν φής, ὃ 26, αηᾶ 566 Ο',, 1, ὃ, --- οὐκ ἄρα 

χρή; [ὉΓ ργθαῦου ΘΠΟΓΡῪ ὑπ15 ΠΠΘΒΉ Ἰη οι τόορσαῦϊνο ὈγθαΪτ5 Ρ [886 Πγροϊῃθιϊθα] 

Ἰηϊοσγοσαϊνα σοπδίσαουοη, Ἡ ]Ο ΤΟ] ΠΟΥΙΏΔΠ]Υ οι, αὐτοὺς καὶ τοὺς παῖ- 

δας ταῖς ἐσχάταις ζημίαις οὐ (μοὐ μή, Ἡ., 842) κολάσετε; οὐ κολάσετε -- ἀπο- 

ψηφίσεσθε. Ἡ,., 886. Τὴ {88 5646], Πού  Υ0}, “86 508, ουύβὴ οὗ 500} 

διλοηρ ὑμ6 ΤΆΓΟΥ δ5 ἀϊὰ ποῦ τούαχη, 6:6 4] ουγοα ἴο τθιηαΐῃ δὖ Αὐῃθηβ, ἀμ. 

δηΐου ὑπμοῖν στἱρηῖβ οὗ οἰδίζθῃβ ἀμτηοἸοϑίθα ; ἃ ταοἀθσγαϊίοη τὰτα ἴῃ ΟΥθοίδῃ 
ῬΟΙΙ οΔ] γναγίατο. ἡ (Οτοίο, ΗΠ ϑέ., Υ1Π. 994.) 

97. --- ορο Ῥορίηβ {6 Βθοοπμα δηα ἰαυοθὺ Ῥατῦ οἵ [Π6 οταύϊοῃ. ΤῊΘ ὈΤαῦοΥ 

Ῥά5565 (ΟΌΒΕΓγ 6 {Π6 ὑχϑῃβι θη ΠΠῸΠῚ τῷ φεύγοντι ἴο παρ αὐτῶν) ἔγοτη [μ8 86- 

οὐδε αἀδσειιδαΐίοτυ ΟἹ ἨλΜΥΟΟΥ ἴο ἃ σοπεγαΐ αὐτωϊσηηνεέ οἵ Ὡταϊοβύῃθηθϑ 88 

ΤΟΒΘΡΟΏΒΙ016 707 ἐδ διύην Ὁ οὐυέγαροδ ρογροίγαίοα ὉΥ ἴδ τἱὴρ οὗἩἨ ἀΒΌΤΡΟΙΒ. τὸ 
Μ Ώ1ΟῈ 6 Ῥο]οησθά. 8.866 ΑΔ] 518, 
ΤΊ οοῦγϑα οὗ ὑμποιρηῦ ἴτοιη ὑ}185 ροϊηῦ ἴο ὃ 62 15 85 [ὉΠ 5 : ΤῊΘ δοοιιδ8- 

ΦΙΟῺ ΠΟῪ Ῥ͵ΤΘίουυθα ΟΡ 5585 θυΐ ἃ ἱταοίϊο οἵὗἨ [ῃ6 ἀοίθπἀδητ 5 σα], δ5. 1Π8 

ἀβϑοοίαΐθ τοιούτων ἀνδρῶν, ὃ 87. Νοῦ δγϑὴ {π6 808] βαρίονίαρα, [Π 6 ρ]θὰ 

οὗ ραϑὶ τηθυῦϑ, ἢ ναὶ], ὃ 88, σα] ρυϊβ, ΏΟΒο σαλ]ῦ, 85 βιαϊοα 1 δδ 89, 40, 

15. 50 ΘῃΟΙΙΏΟυ5, ὑμαὺ ἴο ἀοίδηα {μθτὴ ἀὐρτιθβ θα 08] ραϊ]ῦ, 8. 41 ; ἴον ἴμ8 τϑοθηῦ 
ουὐαρθη τὸ αὖ ὑΠ6 ΘΟΠΟ] 510. οὗ ἃ Ἰοηρ' ΟΔΤΘΟΥ οὗ ᾿Ἰπϊααῖϊίγ, ὃ 42. 'Το βὰ- 

βιαπύζαϊο ἐπι15 αϑϑουύζου, ὑἢ 8 ὁσαΐου ροθ5 ἰηἴο ἃ τονίουν οὗ [86 Ῥο] 1164] ΟΑΥΘΟΣ 

οὗ {6 ἀοίοπάδῃν, δηᾶ Ὀυϊηρδ οαὖ 105 5616 ηὐ ῬοΙηΐβ ἕο ΧὨ 1 πὶ ἃ5. ΤΤΟΙῊ 
Πγϑὺ ἴο 1αϑὺ δὰ ΘΠΘΙΩΥ οἵ 116 ἀρπιοογαῦϊοαὶ οοηδυϊ σα οη δα οὗ ὑΠ6 Ἰηθογθϑῖβ 

οὗ Πἷ5 οουηίτν, νἱΖ. (1) 85 8η ἀροηῦ οὗ {π6 ἢτϑὺῦ τϑυοϊα οι 1 {116 {{πὴ8 οὗ ἔπ6 - 

Ἐὰν Ησμπάτοα, 8 42 ; (2) 85. ἃ τη 6. οὗἩ ἴΠ6 πβατριηρ αἀἰγοοΐοῦυ, οὗ ὕδμο 

Εΐνο ἙΡΒοΙβ, 88 48--47; (8) ἃ5 ὁπ6 οὔ Λπ6 ΤΕΥ Τυτδηΐβ, δ8 48--ὅδι; (4) ἃ8 

ὃ ΒΌΡΡοΤἑΟΙ οὗ ὑπη6 ΤΈη, 88 δ8.-- 61. 
ἠξίουν, ““πιβοᾶ ἴο ἐπῖηκΚ "ἢ (απ 501] {π1}10). ---- μέχρι γὰρ τούτον, ““ (οΠ]γ) 

50 ἔν. ---- θανάτου, ΟΌϑοΥγοα ὑΠ6 ϑιαρμαύϊο Ῥοβι θη. --- τῷ φεύγοντι σοηβίττιθ 

ΜΙ εἰργάσθαι. ---- ταύτην, 566 ταύτην ἀηὰ ηοίο, ΧΧΥ. 8 19. --- δίκην δοῦναι 

δύναιντ᾽ ἄν, οὔβοτγνο 6 8Δ|11{{6 γ᾽ 10. 

38, -- οὐ... προσήκει, -- ““1ἴ0γ, ΟὔΒοΙγο, ἢ Ππᾶ5 ἃ τὶσθῦ ἴο ἄο ποῦ δυθὴ 
ἐμ15. ὙΤὨδ οὐ ]οΐβιη, ὅπερ... ἐστίν, Ἠδ5 ἃ 56 1}108] ροϊηῦ. 8,66 ΧΥ͂Ι,, 8 9. -- 

λέγοντες... ἐξαπατῶσιν, ὈΥ ΔΒ οο] αὐ 0 ἴοῚ λέγοντας ἐξαπατᾶν, ἴῃ Οτάοι ἰο 

αϑϑουῦ [06 ἴδοὺ τηοτα Ῥοϑιυἱν ον ὕμδῃ ὍΥ ὑπὸ Ἰ ΠΏΟνΘ. 

99. --- ἐπεί, πιϑοᾶ ΘΠ ρυ 06 }1} τὸ “βίῃ [1 ΦΏΘΥ μᾶνθ 806} ἃ τϑοοσά] Ὀἱὰ 

Ἀπ," οἷο ἐπεί [π|5 ἀϑϑᾷ -Ξ-ὀ γάρ. ---- ἀποδεῖξαι, 566 ποία οἡ ἀπόκριναι, ὃ 24. 

---- ἀπέκτειναν, 1,500, 1 νὰ 5818, ἀηἃ πιδῃουῦὺ ὑγ18]. --- παρέδοσαν, [8 

ὙΠ0]6 πᾶνΎ οχοορὺ ὑνγοῖνα βῃΐρθ, Μ ΉΟῊ. Τισβαη ον οοηοοᾶρά ἐη6 Αὐμθηΐδηβ ἡ 
8.5 8 δοῦ οὗ στδοθ. --- οἵαν τὴν ὑμετέραν, ἃ Ῥτδομγ]οον (Η., 881) ἴον οἵα ἦν ἡ 

ὑμετέρα, ἣν, Η., 816. 

40. --- ἀλλὰ γάρ, ΕἸ ρυϊοα] - ““Ῥαὺ [ποχ που] σΌ0} αποοίϊομϑ. σομίουμα 
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Ὠΐτη }1 ἴον, Ἡ., 870, ἃ πὰ ἃ. ὙΠῸ οοπϑίιττιοῦση πὶθ ἢ οὐ] ἃ παν οοῇ- 
{ἰϊἰπποᾷ 85 ἴῃ ὃ 39, θαΐ ἴπ6 ογταΐῖου 15 Κἰ μά]θα ὈΥ ὕΠ688. μαῦθ[] ΤΘΤ] ἰβοθη 85, 
δηἀ Ὀγδαϊκα ἰμΐο ἃ ΙΏΟΤΘ νϑμοσηθηῦ 51}]6. --- πολεμίων, α., 174, Ἡ., ὅϑ80, ἃ. 

--- ἀφείλοντο : ἴοΥ δῇ δοοουηῦ οὗἩ 8 τηϑηοθαντθ ΕΥ̓͂ ΨΒ1ΟΩ ἐπ6 ΤΉΪΥ ἀ15- 
δττηθα [ῃ6 οἰ ίΖζοηῃ8, δχοθρύ ὑμοῖτ οῃ Δα πουθηΐβ, 566 Χθῃ. “7Ζεἴϊ., 11. 8, 18 -- 

20, αοοᾶπίη᾽ 5 ΟΥ. Ποαᾶον, Ὁ. 67, ἀμ ατοῖς, 47 ͵8έ., ΥὙ111. 247. --- οἷα... κα- 

τέσκαψαν, ὈΓΔΟΙΥ]ΟΟῪ ἴον οἷα.. τείχη ἦν, ἃ κατέσκαψαν ; Βαπομβαμδίοϊη δηᾶ 

Οοδοὺ τοδᾶᾷ οἷα τὰ τῆς; ἴμ6 Τοηρ ὟὟΥὙ ἃ|15. ἀοιηο 564 αἰτοῦ 06 οαρύμπγο οὗ 
Αἰμθη5 οχίοπᾶοα βουϊινοθῦ όσα Αὐμθηβ ἴο Ριτθαβ. ΤΉΘΥ 618 ἀθϑὶστοᾶ 
ἴο βθοῦσο {π6 τρδυϊπτηθ Ῥονοῦ οὗ Αὐμοηβ ὉΥ ρνίηρ ἴγθα σοι ΠΟ Ι0 8 

αὖ 411 {ἰπηθ τὶ ΒΟῸΣ ΒαΥθογθ. ΤΉΏΘΥ ὝΟΥΘ ΓΟΥΡΟῪ δἰδάϊα (αρουῦ ἔθου; ἃπᾶ 

ἴπγτοα ΠΕΡΌΗ5. τα 1168) ἰπ Ἰοησίῃ, δημα βοῖὴθ ὑνγοῖνθ ΟΥ ΤΉΟΤ6 ἔοοὺ (Π1οῖς, ΤΠδ 
5Ρρδοο Ῥούμψϑοῃ ἔποη, ἅνο μαηάτοα ἀπ ΒΕ ἴδοῦ ἴῃ ψ]αῦ, τγὰβ οοοαρὶοα ὈΥ͂ 

Πουδ65 οἢ Ῥοίἢ 51465 οὗ ἃ οαιτῖαρα τοῦ. ΤῊ που βουητηοϑῦ 1811 νσὰθ θῈ110 

Β. 0. 457 ἀπ 456; [μ6 οὔμοῦ αὖ ἃ βῃ βοαποηῦ ρουϊοα ῥυῖον ἴο 481. Τὸ νγ8]}} 
οἵ ῬΊΧεθυβ νγὰβ Ὀ.Σ] Ὁ, ῬΥΙΟΥ ἴο 471, 6} ΤΣ βύοοϊθβ, 1ὑ γγὰϑ ΒΙΧΌΥ βίδα ϊα ἢ 

ΟἰΓΟΌΤΑἤογθηοο (αροὰῦ 51Χ δηᾶ πΐηθ ὑθη 5 τη 1165), ὑἰτὺν [οοῦ πὶ μοῖρ ὐ, πᾷ 

δἰχίθθῃ ἴδοῦ {816 Κ, 41} οὗ βαπαγθᾶ δίοῃθϑθ οσδιηρθᾶ 1} τηθῦδὶ. ---- οἵτινες, 

“ἴθ Ψ80,᾽ Η., 681, ἢ. 86 ὅστις, ΧΧΥ., ὃ 17, διὰ ποίσ. --- φρούρια, 

Τογυ θα ὈΙαςθθ, ΗΚ (ὔποθ, μουν νγοβδύ, ΤΠ οθῖθα, που μϑαβῦ, δηα ΘΙ ΌΤΩ, 

βου ποαϑὺ οὗ [Π6 οἰ, ἃ16 ῬΥΟΌΔΌΪΥ τοίθυσθα ἕο, ἱποϊ αβί να] ἢ {86 ἔουυϊ- 
Πεα Παυθουβ απὰ [ῃ6 οὐτγ 1056], ---- οὐδὲ... .Δακεδαιμονίων, 5866 ὃ 70. ----πτεριεῖ- 

λον, ἀἰδυϊ συ 80) {86 1ἄθα οὗἁ {ἴπη6 ἴῃ {815 ἤθηβο ἔγοτη {πα΄ 1ῃ ἐνόμιζον. 
41. --- πολλάκις οὖν ἐθαύμασα, 6΄., 80, 1, Ν. 1. ----τόλμης, α., 1785. Ἡ., 

571. --- αὐτοῦ, δοοογάϊηρ ἤο ΕὙΔΉΏΟΙΚΘἢ᾽ 5 ΘΟπ]θούαγο, ᾿πδίθαα οὗ αὐτῶν, ἃ5. [8 

[Ο]]Ο ΠΡ 56 οὕ ο ἢ) τ ίουα ΒΡ οΙ}}}7. ἴο ἘΤδίοϑΙ 8168. --- πλήν, Η., 628, ἘΠ. τ΄ 

--- ἐνθυμηθῶ, ΟΘ΄, 62, ἀπᾶ Βδη)., ὙΠῸ 20, Ν. 1. --- πάντα τὰ κακά, ““411 {88 
8 γ115" ((μαὖ μάνα Ὀδθϑῃ ἀοη6) ; 566 ποέδ ου {π6 88116, ὃ 88, 

42, --- ἐπὶ τῶν τετρακοσίων : ἴῃ {6 γον 411, ψΏ116 ἃ Ἰᾶῦρο Αὐμοηΐαπ 
δΙΤ διηθηὖ νῦ885 ΔΒΒΘΙ Ὁ]6α αὖ ϑαμλοβ,  ΏῚΟἢ δα Ῥθοοτηθ {π6 Ὠθαδαπατίουα οὗ 

186 ἢθοῦ, ὡηᾶ {ῃ6 Ῥάᾶ86 οὗἨ ορϑιδύϊοηβ ἴῸΓ Φ6 Ὑϑιηη ἀο οὐ π6 ὑγασ, ὑΠ6 

τηδοβιηδύϊοῃϑ οὗ ΡΊϑδη ον δηα οὔμουβ οὗ [Π6 οἰ ἤοοΥ 5, αὖ {Π6 ᾿πϑἴδηοο οἵ ΑἸοῖ- 

Ὀῖδᾶο5, οῃἤδοῦβα ἃ Ὀγὶϑῦ σονοϊαθοη ἢ Αἰ θη5, ΟΥ̓ ὭΣΘ ὑπ0 ἀθοιηοογαίϊοαὶ 
οοηϑύϊ τα οι τγὰ5 δι νουίθα, ἃ ΘΟ ΓΡΥ αἰδον 15. ᾿ηϑυϊψα 0η. ὈΥ ΟἸ 50 ΠΘ 65, 
δη ἃ δῇ ΟἹ ΡΆΤΟΩΥ πὰ. 5οῦ Ρ. ΤῊΙ5. “ὁ ΤΟΙ ΡΟΥΑΤΥ ΔΙ ατηἸΤΥ, ΜΏΙΟΙ. 50 ὨΘΑΥΪΥ͂ 
Ῥχοισηῦ Αἰμθη5 ἴο ἀρβοϊαΐθ σταίη, οδ]] θα {Π6 ΟΠ] σάτοῃν οὗ ΕοαΣ Ἠπηατγοᾶ,᾽ 

Ἰαϑύοα ἔγοῦχ ΕΘΌΥΑΤΥ οὐ δυο ἴο Ταΐν, 411. ὅδαγϑ ατοῖθ : “Τὸ νὰ8 ΟὨΪΥ 

ὌΥ ἃ ϑβοτῦ οὗἨ ΤΐΓ80]6 ---- ΟἹ ΤΑΊΠΟΥ ὍΥ [6 ἰῃου 1016 ὈΔΟΚ ἀπθ85. δηα β[α- 

ῬΙΑΙΤΥ οὗ 6ὺ Τογθῖϑηι ΘΠΘΙΏ165 --- [δῦ ΑὐΠ θη 5 δβοαρθᾶ αἰΐνο [τῸΠ} {1115 ηδΐδ- 
Τοῦ ΔΟΟΥΎΘΘΒΙΟ.. ΟἱὁἨ ΠΟΥ ΟὟ δ] θϑῦὺ πα τθδ]  1οϑὺ οἱ 1Ζο 8." ὅθ ἐ7ιϑέ., 

ΥΠ1|. 7.-- 88. --- καθιστάς, Ο΄., 10, Ν. 2. Οὐοἰοχαρογδηθοι]γ, ἰδ υγοι] βθθχη, 

ὙΠ} {8Π6 ΟἸΡΆΤΟΙ16Α] τηδο᾽ η 10 }}5 αὖ βάμλοβ δῃηα Αἰἤῇθηβ, ταϊοβίμθηθβ δᾶ 

7 
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οἴ ῦβ, ψὮ1ὸ ὁ βουνίοα αὐ {π6 Ἡ]]οβροηΐ, μαα οηἀοανογοᾶ ἰο ραΐπ ἐπαῖγ 
Βαυδάτοι ἴο [88 βευνίοθ οὗ {Π6 υϑυοϊ αὐ] οματῪ Ρατύν, Ὀαΐ, ποῦ δισοθράϊην, 

δὰ Ὀθθὴ οδ]ροᾶ ἴο Η66. ---- τριήραρχος, 566 αΟὐηπογαῖ Νοίε, 6. βαποϊιοηβίεϊη 

ἴαϊκο5 {π6 ψογᾶβ τρῥιήραρχος...ναῦν ἃ5. 8ῃ. ἰτηραςαϊίοι οὗ πη]αννα] οοπά ποῦ. 

ῬοΥμΔΡ5 ταῦμον {Π6 ογαΐου 1ηὑϊτηαῦοϑ μον ὑΠΟΤΟΌΡΙ]Υ θνθη ὕμθη ταϊοβύμ θη 68 
νγ5 τοριιαϊα θα, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ ὑμ6 ἢδοῦ, θὰ ἐνθὴ ὈΥ [18 Οὗ ΟΥθ. Ηϑτθ 

ἀμ8 [1] ἕοτοο οἵ [16 οὐ γὰρ νῦν πρῶτον ΔΡρεοαϊ85. Αἰἴΐον Ῥγχαϊοβί θη 65᾽5. Ῥαγύ 

ἴῃ ὑμαῦ ποζοῦίουβ ΘΟΏΒΡΙΤΘΟΥ οὗἩ εἰσῃῦ γϑαχβ θοίοσθ, [οϑα ΏΟ ὩΟΝ 5ρθὰκ 

ὑπὲρ αὐτοῦ, 8 41, οδῃηποῦ Ὀ6 ΘΧοιιβοά 88 Ἰσπογδηῦ οἱ ἢ15 τϑὰἱ ομαγδοίθυ, Ὀαὺ 

ΔΥῸ ἃ5 μαᾶ δ5 6. --- οὐδέν, α., 160,2. Η., 848, ἃ. 

43.--- παρήσω ; ἀδδατηϊηρ Ὁ το 6 οὗ ἃ Ῥῖθοβ νι ΠΠϊηρ5 Ὀοίοτα δα αΓου, 
--- ἡ ναυμαχία ; {86 αἴαϊν οὗ δέροθρούδυῃϊ νγὰβ ποῦ 80 τη οὗ ἃ θα 16 ἃ5 ἃ 

ΒΌΤΡΙΪΒ6, [η6 ογονβ οὗ ποαυ]ν [8 8016 ἢθεϑῦ Ὀοίῃρ' ἀϑῆοτβ δῃαὰ ἀϊβρογββά. --- 

ὅθεν... ἦρξαν, Ἔχ ΙΔ μαίοτΥ οὗἉ {Π6 οἸδαδβα πέντε... ἑταίρων. --- ἔφοροι, 566 Ζνέγοά. 
- κατέστησαν ὑπό: ““ΜΔΗΥ γοτθ5 οἵ [Π6 δοίΐνϑ ἴοστῃ ἴῃ ψ]οἢ {Π6 1ᾶθα οὗ 
διιζεγίηρ, δοίη αἔεοίοα, 15. Ῥυθαοχηϊπδηῦ, Τὰ ὺ 6 οοηῃδύσιθα ὙΒΟΠ]Ὺ ΠΠ|κ6 Ρδ5- 

οἶνοβϑ, ἱ. 6. ψ τ τ ὑπό δηᾷ {πὸ σοηϊθῖνο. ΤΉΘΥ ΤΠ 6 Β6Υγ6 ἴο ΒΌΡΡΙΥ {116 Ῥ]Δο8 
οὗ 1655 ἀϑῖι8] ραβϑβίνϑβ." Βιοέηιαηη:β ΘὟ., ὃ 184, ἃ. --- ἑταίρων, ὑΠι686 ἑταῖροι 
Ὕ6Γ6 ΤΟΙ 6185 οὗ ἑταρεῖαι, ΟΥὁ ΟἸᾺ 05. ΤΉΘΒ6 οἰ 5, οΥ̓σΠ]ΖΘα [ῸΥ ῬΑΡΟΥ ῬῸ- 

Ῥοβ68, μβαά Κορῦ αἰΐνο ὑ86 δοίίομ. ψΐο μαὰ ψοὴ ἃ Ὀυ1θΓ ὑυϊαταρὶ ἴῃ [ῃ6 
ΔΘΟΘΠ ΠΟΥ͂ οὗ [6 ΒοῸ Ηυπάτοά, υγαϊομίηρ ἴῸΡ [Π6 Οῤρουύαηιν οὗἨ δῃούμον 

του] αὐοῃ. ---- συναγωγεῖς ; ἴῃ {15 σαραοΙν ὑπ Ὺ νοι] ΠΟ] τπεϑύϊηρ5 οὗ 

{16 οἰ ΕἸ Ζηβ πᾶ δἀάτοθθ ὑπ ἴῃ ἔδνοῦ οἵ δὴ ΟἹ 1σϑγ 104] οομϑυϊ Πα ΟΠ. ---- 

Κριτίας : 1 ναθ ἃ Βατᾷ ον αὖ ΤΤαδοβύῃ 65 ΤΩΘΡΟΙΥ ἴο σου} ]6 ἢ 118. ἃ 
Ὡδη6 80 Ὠαάύοία] ἴο τηοϑὺ Αὐμθηΐδη5 85 ὑπ οὗ Οὐ 185, ““ Δοβοίξ7 ὦ δοοίῖ8.᾽" 

ΤῊΪ5 τηδη, 6 11-Ῥότῃ δηά υἱοῦ, ἃ ῬΌΡΙ] οἵ ϑοοναῦοβ, δπἃ ροββθββϑα οὗἩ 5016 

ΤΙ ΟΓΑΤΎ οα]διτθ, 85. 16} 5 ἀθοϊἀθα ρΡο] 0104] ΔΌΠΙΌΥ, νγὰ5. σατο ΊΓ “΄ ποῦ 

᾿ΤΩΘΤΟΙΥ͂ δ ττηθαϑιιτοᾷ ἀπα ἈΠΡΥΪΠοἰρ]6α Ἰαϑὺ οὗ ρονγου, θα 4150 ἃ ΤᾺ ΠΘΟΤΟῸΒ 

᾿τρυ]56 τον τα βρο]] ὐϊου ἀηα Ὀ]οοα 5164, νυ] 0ἢ οαὐταῃ οσθὴ 5. τὴ Ὁ] ]0Π), 

απαἃ αἰ υἰγτηδίθ νυ τυϊηβα Ῥοΐὴ 5. ῬαΙὺΥ δηᾶ ὨΠηβο] 1. Οτοῖο, 718ἐ., Υ1Π]. 

254, Οἰυτίϊα5 οΠαγδοίθυζθθ Ἀἰτὴ ἃ. “κα ΠΙΌΘΤΑΤΥ Ῥγοίθη θυ, ΨΠΟΠῚ 81] ἢ15 σα]- 
ἴατο βουν θα τηόσα]ν ἴο ἀοὐουϊοναΐο," δηα ““ 8. οὐ τη], 0 αὖ 1αϑῦ ϑθτδη 

[ποτ πο δοὺ πούϑυϑῦ ν116 δηα θαβ56." Πδί.. 111. Ρ. δγ75. 
44, --- φυλάρχους : {Ππ|656. ΤΟΡῸΪ]ΔΥΙΥ οοτητηδη θα 06 οαναῖτγ. ΤῈΘ οᾶν- 

ΑἸΤΎ, ἃ5 ἃ οἷα55, Θοτι τ βϑα ὑΠ 6 ψυϑα  ]οϑῦ πλθη ἂὖὺ ΑἸΉθη5, δηα Τοιηαϊ ηθ, ἃ8 
ἃ 6155, βίδῃοῃ δἀμοιθηΐβ οὗ ὑπ6 ΤῊΪΤΙΥ ἐπχοιρἢ ὑμϊοὶς ἀπα τη. 566 

ΧΥῚΙ., 8 6, πἸἢ Ζυἐγοά., ἀπ Θδηογαῖ Μοίο, 1. ---- παρήγγελλον, 1. 6. ἴο ὑΠ6 1} 

ΨΆΤΙΟΤΙΒ θα 88η5. ΤῊΘ δοιδῦ κατέστησαν ἀρηοῦίοβ ἃ 51η91]6 δοῦ, [6 1τηρ60- 

ἴδοῦ παρήγγελλον ἃ τοροαἰοα δοῦ. 15 [15 κατέστησαν [Π6 ἢτϑβῖί, ΟΥ ὑπ8 βϑοοῃᾷά 

«Φονῖϑί ἢ. --- ψηφιεῖσθε... ἔσεσθε, Ο΄., 45 δηα Ἄδηη. --- πολλῶν, ΒΌΡΡΙΥ ἀγαθῶν. 
45. --- τοῦτο... ἠπίσταντο, ““ΤῸΥ οὗἨ ἁ {1815 ΦΠΘΥ ὙΕΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἀὐνάγθ. ἢ --- 

ἔσονται, οοἴηρατο δεήσει δΔηᾶ ποί6, ΧΥ͂Ι., ὃ 15. ---- πραττόντων, ΒΌΡΡΙΥ ὑμῶν, 
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α., 110, Κ΄. 2. Ἡ., 791, 8. --- κακῶν, οοπδίσαο τὶ ἀπαλλαγῆναι. --- ἐνθυ- 
μήσεσθαι, Ο΄., 27, Ν. 1. 

460. ---- ἐφόρων, Η., ὅ72. ΟὐοἸηρατο τῆς πρώτης, δια Μοίο, ΧΥῚ., 8 15. --- 

᾿ΕΙρατοσθένους ἀκούσαντας, ποί, “ἦ“ὙὙ)ἘῸ0 πρατὰ Εν, Ῥαῦ “ὙΠῸ ΠῚ [1] 

ἔγομλ ΕΗ." ΟὝα., 171, 2, Ν. 1. Η.., δτ6, ἃ. 

41. ---- Οὔβουνο {886 τορθαϊθα ἜΠΝ Τῇ ἴῃ {ἢ 15 βοοίίοῃ, Ο'., 49, 2. ἘΝ. (6), 

(0). --- αὐτῶν, ἱ. 6. ὑμῖν Ἰθδά675. ---ἐκόλαζον, α., 200, Ν. 2, Η., 702. --- 

ὅρκους, ΜἬΘΠ66 ΤΠ6Υ Ἰγ6Γ6 ο4]164 συνωμόται, ὃ 45. --- εἰ ἐσωφρόνουν, τοροαϊοά 
ὙΠῸ ἃ Ῥαγροβδ. --- ἐπί ἤοῦὸ ἀθηοίθβ [Π6 ὀοῃαϊίοι, Ἡ., 640, ς. ἐπὶ... κακοῖς, 

τε “το ἐπ6 ἀϊδϑαάναῃξίασα οἵ," --- πιστούς, ““Ὀἰπαϊην.᾽ --- παρέβαινον ; {116 
ἐὰν οο-τοροαιρα ἄν 5, οἵ ὁοῦγβθ, ἱπρ]164 Π676. --- τοσαῦτα, ““[ῃπ|8 τυ ἢ,᾽ἢ 

ΠΘΑΙΪΥ δαπὶναϊθηΐ, [ἢ δ Θομπθοὐϊοη5, ἴο “ΠΟ τηογθ.᾽ --- κάλει, Βροακίησ 

ἰο 8δῃ ΟΠΘοΣ οὗἁ ἐπ6 οουτί. 

48. --- ἀρχήν, ἰ. 6. ὑπαῦ οὗ {π6 ΤὨΪϊτῦν. ---- ἀγαθοῦ, ποαΐον σοηᾶοι, α,, 170, 2. 
Η., δ74, ἃ. ---- ἐχρῆν [ἄν], ααοὐοα ἀπ ΘΧΡΙ]αἰ 6, Ο΄., Ρ. 100. ΟὐΟμράγα ποῖθ 

οΟὨ χρῆν, ὃ 82. ΕὙΟΪΌΘΤΡΘΙ Ῥ]ΔΒ᾽ Ὁ] οοηοούτγος ὑμαῦ {15 βαβρίοϊοιι ἄν 

5ῃουὰ 08 αὐτόν. --- βουλῇ ; οχ [8 5 ὈΒΟΥΨΊΘΏΟΥ οὗἨ {115 Ῥϑοῖκθα βοπμαῦθ, 566 
Τυΐγοά. ---- μηνυτῆν, 56 Ὁ] ἸΟΔΠΥ 5614, ἃ5. ἸΏ ΠΟΥΤΏΘΥΒ ΘῚΘ Θηοουϊασοα ὈΥ͂ {Π6 
ΤὨΙτύν. --- εἰσαγγελιῶν, 566 ποίε οἡ δίκη, ΧΥ͂Ι., 8 12. --- εἶεν... μηνύουσιν ; 

ἴονῦ {86 ναγϊαϊίοη, 8566 α,., 247, Ν. 1. Η., 784, Ὁ. ---- Βάτραχος, ““Ετορ,᾽ ἃ 

Εὖ μᾶ})6 ἴῸ} 580 ἢ ἃ τος, ψ οτῃ 1 γϑῖαβ, ΥΙ., 8 45, βίγ]οβ ὁ γοῦν πάντων 

πονηρότατος Βάτραχος πλὴν τούτους Ηδ οατηο ἔγοηι Οτὐϑὰβ ἴθ Βυθαα. ΑΥ̓ΤῸΣ 

{88 τοϑίοσαίϊίοι οὗ ἔμ οοηδοϊ αὐΐοη, μα ἀἰᾶ ποῖ ἄδτα ἴο τϑϑὶθ ἴῃ ΑἸμθη5 ἀἢ- 

ἄον {π6 διηηθδίυ, Ὀαὺ οτηϊρταίοα, 
49. --- καὶ μὲν δῆ, 566. {Π6 58ηη6, ὃ 80, δηᾷ ποΐο. --- ὅσοι ; τηδιῖς ὑπ6 415- 

ἐϊηούϊοι, ούνγθοη {015 ἀδἤηϊίο τοϊαὐϊνθ πὰ ὑπ6 [Ὁ] σὴ ᾿μἀοβηϊα ὁπόσοι, 
Π6 8818 ἃ5 1) [,δἷῃ Ῥούνθοῃ χιοέ δηἃ ψιιοίχινοί,. 'ΤῺΘ οἤδησθ ΠΌΙΩ {Π6 

ἀοπηϊία ἴο {η6 πάθον ᾿ηὑἰτηδίοβ ὑμπαῦ 116 10 15 χαΐϊῦθ ΟἸΘΑΥΥ ἀδοθυζαϊ θα 
ὙΠῸ σοῖο 1}1-ἀἸβροβοί, 10 15 σΘΡῪ 1 ΘΒ ΠῚ ΟΙν Ἰππόσννῃ 1 ΔῺΥ 6͵ΤΘ 61] -ταϊηοᾶ, 
--- οὐδὲν ἔλαττον εἶχον, ἃ {ἰοέ65, οαμαϊνα]οηῦ ἰο ““ῥχοῆίβα," ὅδ'8 οὐχ ὁμοίως, 

8. 20, δηΐ ποίδ. ---- σιωπῶντες, ““1 5116ηὐ,᾿ 6ὐ., 277, 4. Ἡ,, 789, 6. -- 

ἕτεροι, ““ΟΥΠΟΥ ΤηΘ Ὀογ5." [οἵ ὑῃ86 ραιῦγ}]. «Βιιέηλατ, ΟὟ., ὃ 127, 10, 
ΤΟΥΩΔΙΚ5 : “Ἄλλος σπἰῦπουῦῦ ὑπ6 ἀγί]οϊα 15. ἐῆα Ἰμαὐ. αἰΐιδ8, αποίδον ; ἕτερος 

Ιου 6. ἃΡΌ1016 85. ἢ 6 β8}6 τηθδηΐϊησ ΙΓ ἃ. ΒΌΓΟΏΡΟΥ ΘΧΡΓΘΒ510Ὴ οὗ 

αἰογοιοο,᾽ οἷο. ΤΠ6 οταίουβ 1θα 185, {π6 5] Θὴηῦ δῦ ΠΟΥ. ῃδτθα ὑΠ6 Ῥχοῆῦ 

οἵ {ο86 οιὐτὰροδ ὙΠῸ 0Π6 δοῦύϊνθ Ῥαυίμθυθ, δηᾶ τησϑὺ ὉΠ γοΐουθ Βῃαγο ὑἢ6 

συ]. --- ὧν, ρσογοῦηοαᾶ ὉΥ μείζυ. ΤῊὴδ τοϊαὐνα οἴδβθ ὧν... πόλει δα α 5 ἴῃ 

186 το]αδίϊοη οὗ δῃ δοοαβαύῖνα ἴο ἐμ6 φυθοθάϊηρ ρδυῦ010165, Η., 810. --- οἷόν 

τ΄ ἦν, ΒΌΡΡΙΥ ἄν, α΄, 49, 3, Ν. ὃ, (α). ΥΊιαὐῦ 15. [6 ΘΈΌΡΡΥΘββθα Ῥγοίαββ 7 

(΄., 52, 2. --- εὖνοί φασιν εἶναι, ““ 547 ὑπμαῦ {ΠἸ6Υ ΜΟΥ Μ0611 ἀϊβροβοά,᾽" 1. 6. 
ἀαγίηρ ἐὮοΒ6 61} ἔηθ5, αι, 208, Νι 1. 

80. ---ὅπως.. φανήσεται, Του 1168 0Π 6 ἸΠΟΟΙ 515 ΒΠΟΥ͂ οὗ Εἰ. ̓ 5 Ῥ]οα τ {86 
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ο]αῖτη ἀντέλεγον αὐναποδᾶ ἴῃ ὃ 25. ΤΥΔηΒαἴδ: “506. ὕπδη ὑπαὰῦ 8 ἄσεα 
ποῦ ἄρρϑᾶῦ ορροβίηρ,᾽ οἷο. Θ΄, 46, Ν. 4. Ἡ., 766, ἃ. --- εἰ δὲ μή, ““οὔμοῖ- 

χνἶδ6,᾽ 1. 6. θα 1 μ6 ορροβθᾶ θη, ἂἃ5 ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ οἰαϊμηοα, Ο',, ὅ2, Ν, 2. 

Ἡ., 754, Ὁ, πὸ ργίηϊ. ---- ἐνταυθοῖ, ἃ τηοῦα οι ρμδῦϊο ἔοτη οὗ ἐνταῦθα, ἰογτηοᾶ, 

βᾶγϑ «Βιιέηναγνη, ΟὟ., ὃ 116, 8, ΌΥ αἀάίηρ ἴο ἐνταῦθα 6 ἀοιηομδίσαϊνα ί, 

σἰνίηρ Ὀοθἢ ἐνταυθί δῃα [Π6 τλοτα σοτηπιοῃ ἐνταυθοῖ. ---- δῆλος ἔσται ὅτι; ἃ 
ὈΙοπάϊηρ' οὗ ὑνοὸ σοηϑίτ που] 008, ὉΠ 6 Ἰ. ΡΟ ΒΟ η ἃ] δῆλον ὅτι 1 ἃ Ο6 56 (85 1ῃ 

ΧΥ͂Ι., 8 11) δηᾷ [π6 Ῥϑύβοῃδὶ δῆλος ὡς (5666 ΧΙΙ., 8. 90) τ} ἃ αν 1ο1 016, ἃ5 

ἴῃ Ο΄., 118, Ν. 1. ---- ἐναντιούμενος, 6΄.., 109, 6. Τ}6 [Ὁ] οσίηρ βδμΐθηοα 1ἢ- 

ἀϊχηαῖο ὑμαῦ 6 5:46 τι ΤΊ ΘΥΔΙΏΊΘΠ65 ἃ5 ἀραϊηβὺ ΟΥἰ88. 

51. --- ὡς ἀμφότερα ταῦτα.. παραστήσω, ““ἃ5} 11 Ῥγόνθ ἴῃ Ὀοίῃ οὗ [1656 
τεβροοῖβ." -- καί 618 τῷ αέχινθ, ““Δη 1 Μ111 α]80. 5ῆον, οἷο. -- γιγνομένας, 
Ο., 16, 2. --- ὁπότεροι [μόνοι]: 1 65 |κ6᾽5. σοῃ)θούαταὶ μόνοι Ὧ6 δοοσρίθα, 
ἐμθη {86 56η86 15, ““ὙΏΪΘΩ οὗ [86 ὕνγο ραγῦϊθ68 ---- 1, 6. διηοαρ ἢ 6 ΟἸ ΡΆΤΟὨΒ -- 

Θχοϊ δίνουν. 
δ2. --- καὶ γάρ, Η., 870, ἅ. ---- κάλλιον [ἂν] ἣν ; ὕΒ6γο 15. Ὧ0 σορα Τϑᾶβοῃ 

ἴογ οὐ]θοϊίησ ἴο ἄν, ὑμοιρὶχ 1 15 ποῦ Ἡθόβϑβαυγ, ὅθ8 ἢοΐθ οἢ κίνδυνος “γὰρ 
ἢν, ὃ. 81. ---- ἀνδρὶ ἄρχοντι: ““ἼἸῺ6 ΟὙτοο]ζ5 οἴζοη οοπμηθοῦ 1 [ἢ ο58 Ῥϑυβοηδὶ 
ΔΡΡο ]δύϊου5 ψ ΙΟἢ ἀσποίθ δὴ ὉσΟα ρα ]οἢ ΟΥ σΠδυδοῦθυ (485 λεγαβηναιν, 78, 

οἷς.) 8 οτὰβ ἀνήρ δῃ!ᾷ ἄνθρωπος ἴῃ ἴΠ6 Τ]Δ ΘΙ οὗ Δα]θούνοϑ, ΤΏΘΏΒΥΘΥ 

Ὁῃοβ6 81.86 ἴο Ὅ6 [θη ἃ5 σϑίδυυηρ ἴο ῬΟΥΒΟΏΔΙ ᾿η αἰ ν] 815, δηα ἢοῦ 85. Τ]6 78 
ΔΡΡβ)]αίνοβ. διηιωηην, ΟὟ., ὃ 128, Ν. 6. ἀνὴρ ἄρχων :Ξ ἃ τηδῃ {αὖ 15 

ὃ ΤΌΪΟΥΙ ; ὙἜἼΏΘΙΟ Μ͵Ὸ 5Που]α 8807, ΒΙ ΠΡ], ἃ Τ]6 7. Οὐοηραγο ΜἝαξίδοισ ΧΧ. Ἱ, 

ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, Α. '΄., ““ἃ ταϑῃ ὑμαῦ 15 ἃ ΠουβοΠο] οι." --- Θρασυβού- 

λου: {115 ὨΟΌΪ6 φαϊοῦ, Μ611 Ὡδτηθα {ῃη8 ““ Βο]α ὉΟ.Ή56]1οΥ "ἢ (θρασύς ---- 

βουλή), φιτοα Πϊτπλ56 17 1} ἃ ῬΌΠΤΥ ἴοτοθ ἀραϊηδὺ ὑυσαμὴν ἴῃ [Π6 Ποῖρηῦ οὗ 
1:5 Ῥονοῦ, Τὸ Ὠΐτη ψχ)ὰϑ5 Ομ] Θἢν ἄπθ, πόδ ΤῊΘΓΘΙΥ {Π8 τοβιοταϊίοῃ οὗ Αἰποηϊὰῃ 

Ἰθοτῦγ, Ὀαὺ 105. ρα] [Ὁ] τνουκίηρ αὐἴουνασᾶβ. αν ατοῖα : ““ΤῊΘ ἔδαύιτθ 
ΜΏΙΘΙ. βίαπ 48 γϑὺ ΤΠΟΤΘ διηϊπιθηῦ ἴῃ Ηἷ5. Θμδυθοῦου -ττ ῶ δαῦατα ἴῃ ΠΏ ΤΟΙ ΤΆΤΘ 

ἴῃ [6 ατγθοΐαθι ομδυδοῖθυ ΘΘΠΏΘΥΙΔΙ]Υ ---ἶβ, ὑπαῦ ὑῃ8 ΘΏΘΥΟῪ ΟὗἩὨ ἃ ΒΟ 655] 

Ἰθαᾶοι νγὰϑ σοι δἰ πθα ΜΊΓ σοι ]θῦθ αῦβθηοθ Ὀοΐῃ οἵ νἱπαϊοίῖνο Δη  ραῦ 65 
ον {π6 ραβῖ, δῃᾷ οἵ ονθυθοδυϊησ τὴ Ὀἱυΐοι ἴῸΥ ἰτη561.," “Π18,., 1Χ.. 567. --- 

Φυλήν, 566 Πιέγοά.; εαἷδο ΧΥ͂Ι., 8 4, ἀπά ποία. ---- ἐπιδείξασθαι... εὔνοιαν : 

500]χΧ σοοα-1}}} νγὰϑ βϑῆονῃ ἰο ΤὭΤΑΘΥ 5. ΕΥ̓͂ ὑμοθο ὑμαῦ τ τα αἰδοοι θη ρα 
ὙΠ {86 ρονοσηπιθηῦ οἵ ὕπο ΤῊΪΓΙΥ, ὑμαῦ, ἴῃ 016 ἴον ἀαγβ ΨΆΙΟ 1ηϊουνοπϑᾶ 
Ῥούνροη Ηἷ5 οοσσπραύίοη οἵ ῬΆΥ]6 πᾷ 85 βϑίζιγθ οἵ Ῥίτθθαβ, Π15 ἴΌΤΟΘ βυνβΠ] δᾶ, 

δοοογάΐησ ἴο ΧομοΡΏοη,, ΠΌΤ βουθηῦν τῆθὰ ἴο ομθ ὑπουβαπηα, --- τοὺς ἐπὶ 
Φυλῇ : οἡ δοσουπηῦ οἵ {86 ο]οναίοᾷ ρῬοβιϊίοῃ οὗ ῬΏν]6, ἐπί, ““οἡ," γψὰβ τϑρὰ- 

ἸΑΥῚΥ πϑοᾷ τ ἢ ἰἴ, Ἰηϑίοδα οὗ ἐν, “"1η.᾽} --- εἰς Σαλαμῖνα καὶ Ἔϊλευσϊνάδε: 

ἴῃ σοηηθούίοη τ ἢ {π6 Ῥγθοθάϊησ ποτά, ᾿Ελευσῖνάδε -- εἰς ̓Ελευσῖνα, οἵνο5. ἃ 
Ῥ᾽θαβίηρ ναγϊϑίλου Ὀοτῃ οὗ βδουηᾶ δῃᾷ ἴση. δ ατηΐβ, ἡ Ὁἢ:6 ἰθ]απα οὗ ὑπ 

ΒαΤη8 ΠᾶΣΩΘ, Ὑ85 δἰ ιαξοα ΠΘΑΤῚΥ ὈΡΡοβὶΐθ ἀπᾶ νγοϑὺ οὗ ΒΊγθθιιβ, τόση νυ 1 ἢ 10 
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ναΝ βεραλαϊεα ὉΥ͂ {π8 ὭδττΟΥ βυγαὶν ΜΉ οΤΘ {Ππ6 ΟἸΘΘΚ5, 5. 6, 480, τη 866 

γόσ5ο 15, ὕοη ἐπα ἕδτηοιίβ νἱοίουῦῦυ οὐον ΧΟΥΧΟβ᾽ ἢἤθδὺ Οὗ τότ ὑπ 1,000. 
ΤῊ τηοτο αποίοηξ ϑαϊαμιὶα οἵ ὑπὸ Τοϊατηοηΐδῃ Α76Χ νγὰ5 Ὀ.1Π0 δ [6 βου ῃ- 

ΘΙ Θηα οὗ {86 ἰοἰαπα. ἘΠ]οιι515, πουύηνοδῦ οὗ Αὐἤθη5 οὰ ὕΠ6 το ἴο {16 

Ἰϑῦμητβ, δᾶ ἃ Δ 016 τροσδ 8 ἨΔ] ἔ- γᾶν οἢ. [6 τοδα ἤῸμ) ΑἸΏΘη5 ἴο 218- 

σάτα (566 ποία οῃ. Μέγαράδε, 8 17), Βίοοά οη. ἃ 81} δοΐπρ' [Π6 Ὀτοαά ὈΔΥ οὗ 
Ἐ]οαβ5ἷ5,  ΒΙΟ., Θμοϊοβθᾶ οἢ [Ὦγ66 51:465. ὈΥῪ [ἢ 6 5Πογ68 οὗ Αἰίοα, γα8 θοιπηαρᾷ 

οἡ {π6 δου ὍΥ ὑμ6 15] ηα 'ϑ]ατηΐβ ὁρροβῖδθ Ε]θυβῖθ. Τῦ νγὰβ σϑ]ταϊθα ΓῸΥ 

[86 ϑαπούιανυ οὗ Πομχθῖοσ, δημα 8 ἘΠΘΕ Θ᾽ Ἶ8 ἢ Τηγϑύθ 165 6] Ὀγαϊθα Δ: Δ]}}Υ7 
1 ΠΟΙ ἤομοΣ, ΕΌΪ δὴ δοοοχηῦ οὗ {π6 10 1 ὉΥ ψ Ὠ1Ο ὑΠ6 ἘΠΘΌΒΙ ΙΔ ἢ 5 Ὑ ΘΓ 

861Ζεά, 866. τοῖο, Π δέ., Υ 111. 266-- 268 ; Χρη. οἰ. 11. 4, 8--ξ,. ; ἀοοά- 

15 ΟὟ. Κραᾶον, Ρ. 77. ΟὐὈἸΏΡΑΙΟ 1, γϑῖαβ, Χ111., 8. 44: ἴστε μὲν γὰρ τοὺς ἐκ 

Σαλαμῖνος τῶν πολιτῶν κομισθέντας, οἷοι ἦσαν καὶ ὅσοι, καὶ οἵῳ ὀλέθρῳ ὑπὸ 

τῶν τριάκοντα ἀπώλοντο" ἴστε δὲ τοὺς ἐξ ̓ Ελευσῖνος, ὡς πολλοὶ ταύτῃ τῇ συμ- 

φορᾷ ἐχρήσαντο. ---- αὐτῶν... θάνατον, α., 178, 2, Νοίδ. Η., δὅ898, 3ηι6 ργἱηΐ. 

-- κατεψηφίσατο : ΟΥ̓ 185 νγὰ5 ὕΠ68 τηδϑύοσ-Βρισιῦ 1 [15 οὐχασο, 10 15 
ἈΘΙΘ Οματροα 5016 17 οἡ Εταϊοβύμομθθ. [}ἢ. 088 σοπαοιηηαίίοη οὗ {π656 οἂρ- 
{ἶνες Οὐἰτῖα5 μαᾶᾷ σομθ ὑμπτοῦρῃ μ6 ἴοσταῃ οἵἨ [αϊζίηρ ἃ νοίβ. οὗ [πῃΠ6 ΤὮΏΧΘΘ 
ΤΠοιιϑαηα (ἃ ὈΟΑΥ οὗ οἰ ἰΖοἢβ, όσα, οα [86 βοοτα οἵ ὑμῖν ΘῸΡροβϑα οἱἱϑαν- 

ὉὮ1041 βοηιυϊτηοηΐβ, [ὴ8 ΤΟΥ δα ᾿ηνοβίεα τ ἢ ὑῃ6 Ῥο] 0168} [ΓΔΠΟ}156). 

ὅθε ΧΧΥ., ξ 22. Βαυὺ ψῇοτο {π6 ΤΉτοο ΤΠουβθαηα ΤΟΥ Δββοι  ]ο ἃ ἴο οἷνο 
{πεῖν νογάϊοι, ὑπ6 Τιδοθαφιηοηῖδῃ ρΑΥΥ 80. Ὅ6γΘ αὖ παπᾶ ὉΠάΟΥ ἄττηβ, ἃπὰ 

ΔῊΥ ἀΙβϑοηθθηῦ ΠΌτῃ {Π6 ἄρα -βθηΐθποθ, 1 0ἢ ΟΥ̓ 185 οτάοτϑᾶ ἴο ΡῈ ρίνϑῃ 

ὌΥ οραϑπ Ὀα]]οὐ 1η 15 Ῥγόβοποθ, που] ἤν Ὀδθη ραΐ ἰο ἀθαίῃ. ὙΠῸ οταῦου 
{μογοίότο, τι ποαὺ ΦΠ]πάϊηρ ἴο [86 οοθγορα ρατ οὶ ραμὐβ ἴῃ πα ΟΥ 16, ΤΏΔῊΥ 

οὗ ὙΠοτὴ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ὙΕΥ6 διηοηρ᾽ 18. ἈΘΆΤΘΙΘ, 7150} ὑσϑαὺβ 0π6 δοῦ οὗἉ ΤΩ ΠΥ 88 

[86 ΟΥἾτη6 οἵ 0η6. 

55. --- ἤλθομεν : 81} ὑπαῦ Τ,γ8185 5875 οἵ 15 οὐσῃ ΠΟΌΪ6 ματὺ ἴῃ {Π|6 γγχὰγ οὗ 
1 ογαύϊοι 15 ΘΟ ὈΥ]θθα ἴῃ [Π]15 πιοασδὺ τϑίθυθηοθ οὗ ὑπ6 Ὁ] ΤΑ] ἡπτ 6. 66 
Τυϊγοά. --- αἵ ταραχαΐί : νι 15. ΘΌΡ ΠΟΙ ἴδ {Π6 ογαΐοῦ ῬυλἀθηὉ]ν γ6115.. 
ὑπο ΒΠΔ.Ρ Θῃσοση ἴσου, [ἢ 6 ΟὯ6 ἃ ΒΌΓΡΥΙΒ6 οὗ {Π6 ΘΔ πΡ οἵ ὕπ6 ΤΉ Ῥούθ ἢ 

ῬΆΣ]8 δα Αομδυμδο, δμᾶ (ῃ6 οὐμον {Π6 θα 16 οἵ Μυηγομία, ἴῃ ΜΝ ὨΐοὮ, ἰο- 

σοῦμον, ΤἬΉΤΑΘΥ θΌ]5 ἸηΠϊοϊοα ἃ 1055 οὗ δϑουῦ ὕχο Ὠπηαγοα 5]αη. ὅοτηβ οὗ 
{μ6 ἀεξραϊαα ραΥ ποτα ἀου Ὀὕ]685 τυ τη 6.5 οὗ [Π6 7 ΓΥ. --- οἱ λόγοι: ἀυτ]ηρ 

{πὸ ὑτοα νη ]οῆ τὰ ὑταηοα ἴοσ Ὀασγησ (η6 αραάᾶ, βὰγ5 Χϑη. (Πεϊ1., 11. 
4, 19) προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο. ὅ3'66 ὀΒθ6 018} ὍΠ 6 5ΡΘΘΟΙ οὗ 

{86 Ὠοια] ἃ ΟἸθοουίαβ, ἰδ. 20--Ξ285. Οἀοοάανῖη᾽5 αν. αάον, Ὁ. 80. ---ἔσεσθαι, 

“ἐἐπ8ὺ σψ βῃου α Ῥ6.᾽ --- ἐδείξαμεν, ““Βῃονοά,᾽ 1. 6. ὈΥ̓͂ ΟΥ̓ δοῖβ 1 [6 

Β6τΙΕ]. --- αὐτούς, 1. 6. {π6 ΟΙΌΥ ραῦῦγ. [10 ἄοθϑθ ποῦ ἀρρϑαϊν, πόνονον, ἐμαῦ 
{86 ἴογοα οἵ ΤΉΤΑΒΥ θ.1.5, Μ Ὠ1ΟῊ νὰ8 αὐἰΐο 1Π ΠΥ ΘΏΤΙΥ ιτηθά, τγὰ8 Δ Ὁ]6 ἴο 
ἄο τόσ ἤδη ἴο γ86 061 {Π6 αὐθδοὶς ταδάθ ἀροι ἔπιθι Ὁν {π6 ΤΕ τίν. Βα 

ὑΠ6Υ αὐϑίαϊηθα ἴγοῖὰ δυυρρίηρ ὑΠ6 5141) οἱὗἱἨ ὑμϑὶγ οἱουϊηρ, ἰπ το] οὗ 

τοδρθοῦ ἴο 86 11 σοπηὐγγτηθῃ. 



1092 Τνοΐδ8. 

δ4. --- οἱ δέ, 1. 6. {π6 ἴοτοοβ οὔ 88. ΟΠ ρΆγο5. --- ἐξέβαλον : [Π6 ἀεροκβοᾶ 
ὑγυδηῦβ τοῦτοα ἴο Ε]οιιθῖβ. ὅ6εὲ. Ζιυέγοα, ---- ἄρχοντας... εἵλοντο, πατηοῖν, ἐΠ6 
Το, ““οὴ6 ἴγοῃλ βοὴ Ὀ}Υ16,᾽ 5ᾶγ5 Χϑηόρῆοη (Π{6ἰ}., 11. 4, 28)... Οἡ {ῃϊς 

αἰτοτηρῦ αὖ ἃ τΏ144]6 νὰν Ὀθύννθθη ὑὐταῺν δηαἃ ἀθιηοογδο νυ, 566 ατοίθ, “7 έ., 
Ὑ111. 272. --- μισεῖσθαι. φιλεῖσθαι, 566 ποία οῃ ἀπειπεῖν.. ἐπιλιπεῖν, 8 1. 
ὙΥ αῦ ἴογτη οὗ {116 Πηϊΐα νοῦ ἀοθϑ5 [π6 1 Πη1{ν8 66 στοργθϑθηῦ 5. (',,.41, 1. 
ΤῊῺΘ ῥγοῦαββ 5 ἰηνοϊνοά ἴῃ δικαίως, 1. 6. δικαίως ἂν ἔχοι, εἰ, κι τ. λ΄. Ο΄., δ2, 

ΜΉΘΙΘ 568 {Π6 1αδῦ Ἔχ} ]6 αποίδᾷ, Ρ. 11]. 
δῦ, --- ὃ τῶν τριάκοντα γενόμενος] : [Πι15 15 ῬΤΟΡΔΌΙΥ ἃ πλοῦ ρἵοβϑ ἩΒΙΟὮ 

885 ογϑρῦ 1ηἴο ὑ86 ἰοχῦ, βίηοα Ῥῃϊάοῃ ἢδ5 δῦ Ὀθθὴ τηθηὐοπο, 8. δ4, ἃ5 016 

οὗ {π6 ΤΊ τύν. --- Δαμπτρεύς, οἵ Τιατηρῖτγα ; ἔΠογ6 σοῦ ὑνο Αὐὐῖς ἀθιηθ5 οὗ 

1815 Ὥδτηθ, ὈΡΡΘῚΣ 1ωϑιηρίτα νγὰβ αὖ [Πη6 βδοιμϑαϑὺ Ἔχ γουαν οὗ Μὲ. Ἡγπιοῖ- 
{1185, ὑγ686. ΟΥ [ΟῸΣ Ὠ11165 ἔγομὶ ὑπ6 568, ἀῃὰ Τονοῦ Πατα ῦτα οἡ {π6 οοαϑῦ. 

Οὗ Ἐρίσῆδγοβ δῃᾷ Ἡ]ΡΡΟΟΪοα 110{16 οὐ ποίησ ἰ5 Κῆοσ. ατοία ( δέ., 

Ψ1Π11. 271) πᾶϊηθ5 Εγα οβυ 665 4150 ἃ5 ομδ οἵ 86 Τϑη. [1[50, 1 15 Βαχᾷά ἴο 866 

ΠοΝ ΠΤ γϑίδβ σου] Πᾶνα οτηἰἐὐοά ἴο τηᾶῖα ἃ ροϊηῦ οὗ 10. [ηδίραᾷ οἵ {παῦ ἢ6 

Ἰ1ιτηϊῖ8. Π1Π561 ἴο βαγίηρ, 8 ὅ8, αὖ ῬὨΙϊάοῃ, ἃ5 Ἰθδᾶθν οἵ ὕῃ 6 Ἴδη, ρυχβαρά 

ἴῆς Ῥγονὶοῦβ ρον οἵ Ἐγαϊοβῦμθηθθ. 45. {π6 Ἴθι, δοοογάϊηρ ἴο 1 γϑῖδϑ, 
ΜΟΥ ΔΡΡοϊη θα 1 ἰη6 Βαρροβοα ᾿ηζογοϑὺ οὗ ἃ σοῃοἸ]]ἸΔΙΡΟΥΥ͂ ῬΟ]ΟΥ, δηα ἃ8 

Ἐγαἰοβί 6 η685 15 ποῦ τηθηὐϊοηθαᾷ διηοηρ ὕμδτη, {Π|0 Ο16Ὰ 1 ΠΡ] αὐίοη οἵἩ Τ ν 8188. 5 

δἰαϊοιηθηΐβ 15, οἰ  ν πδὲ Π6 νὰβ ποῦ τοραγὰ θα δυύϑὴ ὈΥ͂ τηοαθγαῖθ Οἱ ρΆγΟ ἢ 8 
85 6] σ 1016 ἢ βασ δὴ οὈ]θοῦ ἴῃ νῖθνν, οὐ, ταῦμον, ὑπαῦ 6 νγὰβ αἰ οσοῦμοσ 

ΟΡΡοβοᾷ ἰο 10. Τῦ 15. οἱθαν, μούνανου, ὑπαὺ Εγαθβοβύμθηθβ στόμ ηθα ἴῃ 0Ὲ8 

ΟἿΌΣ ἴον {π6 ἀοροφίθίοπ οὗ {μ6 ΤᾺΥ ; δῃᾷ 6616 αἷπὶ οὗ {815 Ῥοτγίϊομ οἵ {88 
οὐδίου 5 ἀριπηθηῦ 15 ἴο τορτοβθηῦ Ἀΐπη ἃ5 ἃ β]ϑηῦ ραυῦμοῦ ἴῃ {Π|6 ΤΙ ΒΘΌΨΘΙΏ- 

τηϑθὴ οὗ {η6 Το. --- ΣΧ αρικλεῖ, σΠπαταοίουζοα ὉΥ Οτοῦθ ἃ5 ἃ ““Πισοὰβ. ἀπὰ 
ὉΠρΥΪ μοῖρ] ὦ γο]]οἴδη,᾽ Πκί., Ὑ11. 198. --- αὐτοί, Δ οπρμαῦϊο ““ἐδον." 

α., 145. Ἡ., 669, Ὁ. --- τοῖς ἐξ ἄστεος, Ο., 188, ὅ. Η,, 604. --- ἐποίησαν ; 

ἀϊδεϊρυ 5 ἢ. ἔγοτη ἐποιήσαντο, Ἡ., 690. 

56. ---- οἷς ; ΒΟΒ ΘΙ θ6᾽5 τοδάΐησ ; 086 Θοιησηοι ἰοχὺ 15 οἵ, [0 ΏΙΟΝ ἈδΔΌΘΠ6η- 

δἰδίῃ τοαᾶβ ᾧ, --- ἐπεδείξαντο, Ἡ., 688. ----ἐστασίαζον, αὖ {86 ἐἰπ16 ΘῈ [ΠΟΥ 

ἀοροβοά {π6 ΤΆΪΤΟΥ. -- οὐδέ.. ἐλύπουν : σοπραγθ ΘΠΟΡΠΟΙ᾽ 5. ΟοΙητηθηῦ 0 
[8 δχϑουίίοη οἵ ἴμ6 οἰζίζθηβ οἵ βδ]ατηὶβ δῃᾷ 1.]οτ515.: ἣν δὲ ταῦτα ἀρεστὰ 
καὶ τῶν πολιτῶν ὅσοις τὸ πλεονεκτεῖν μόνον ἔμελεν. Πεῖϊ., 11. 4. 10. 

δ7. --- τριάκοντα... εἰργασμένοις καὶ ὑμῖν.. πεπονθόσι, α΄ δοσοῖοιυ ᾿ ΘΟΠ)- 
Ῥᾶτα ποίθ οι ἀποκτιννύναι.. ἐποιοῦντο, ὃ 7. --- πάντα, κακά, σΟΙΏΡα ΓΘ. ποΐθ Οἢ 

πάντα τὰ κακά, ὃ 88. --- ὑμεῖς δικαίως, ΞΌΡΡΙΥ ἐφεύγετε. ΕἼΟΠλ [86 5ἰαηά- 

Ῥοΐηὺ οὗἉ οδἰἴπον οὔ {π8 ὀχύγθηχθ ρατῦϊοβ, {Π6 τη 4 4]86 οοῦτβ8 οὗ [π6 Τὴ ἀρρϑαγοᾶ 

ἴῃ τηϊ8. ἀ!Ποηπια οὗ ἱποοπβίβίθμονυ. --- ἔργων, Ἡ., ὅ66. --- αἰτίαν λαβόντες, 
᾿ἀἰβ προ βῃμ6α ἔγοτα αἰτίαν ἔχοντες 85 λαβεῖν ἴο ““φεῦ,᾽ οΥ ““ἸποαΣ, "ἢ ΠΤΌΙΩ 

ἔχειν, ““ἴο ἢδγο.᾽ἢ 

ὅ8. ---- αἱρεθείς, Η., 694, ς. --- διαλλάξαι, Θ΄, 97, Ν. 1, --- γνώμῃ, α., 188,1. 



Διοίρϑ8 : 10 

Ἡ., 611. 1,γ5ϊαθ᾽ 5 αἰξαοῖς οὐ ἔμ βου ρῬατδιθὰ ὈΥ ῬΒϊάσῃ μαᾶ ἰπ6 ἀοι 016 
αἷμ, γχβϑὶ, οἵ τορυθϑοηθίηρ ἴῦ ἃ5 Θῃιδιαίίηρ ἔοπι Εγατοβύμθηθ8, 0 δὰ ῥτο- 

ἰοπᾶρα ἴο θὲ ονθυγα]δᾶ ὍΥ 15 ϑϑοοίαίθβ ἴῃ οἰἥοθ, δηὰ, βθοοῃά, οἵ γα] 515 ἃ 

Ῥγο)αάῖοο ἀραΐϊηθ Ῥμϊάομ, ἴῃ ὁα56. ἢ Δρρεαγϑᾷ, ἃ5 νγὰ5. ὈΓΟΡΑΌ]6, ἴῃ {88 

ΟΔΡΔΟΙ ἐγ οὗ ἀπ δαἄνοοαίε οὗ Ἐταϊοβίμθηθθ, ὃ 8. ---- τοὺς μὲν κρείττους αὑτῶν, 
ἷ. 6. [86 τρα͵]ουν οὗ τὰς ΤὨϊν, μθὴ αὖ Τ]θαβίβ. -- δι’ ὑμᾶς ; ἴον {Π6 α15- 

ἀἰποϊίοι Ὀούνθοα 6 σοηϊτῖνα δῃα ὍΠ6 δοσαϑαίνο αἴζοι διά, 566 Ἡ., 629, ς, 

630, Ὁ. Βαῦὺ {88 δοοιϑαῦϊννο 15 οἴὔθηῃ πϑοὰ 1 ν Υν 11{{16 Δρραχοηὺ αἰβίϊηο- 
τοι ἴτοτα [86 08] δ5θη86 οὗ ὑὴ8 σϑηϊνθ. ΟοΏρατο διὰ τούτων, ὃ 92. ---- 

αὐτούς, ἃ σοηδίσαοῦίο δὰ ΒΘηϑγη, 8ἃ5 1{ [6 δηϊοοραθηῦ 6 16 Λακεδαιμονίους. 

--- Βοιωτῶν, 566 ποθ οἡ τῆς πρώτης, ΧΝΙ., ὃ 16. ΟοΑΒΙ0 ἢ [Ὁ [15 ΤΟΊΒΥΘῸ- 

Τοϑθηΐαῦο τγὰ8 σίνθη ὈΥ̓͂ {πΠ6 αρρουῦ ἡ Ϊοὴ ΤᾺγαΒυ θ.]ὰ5 ἀουῖνοά Π ΌΤΩ 

ΤΉ ΘΌ 65. --- ἔσται ; ψ]αὺ ψου]α Ὀ6 [6 ὠπαϊγοοί ἴογτῃ 3.-- μάλιστα, οἸλ ῬΑ ὐο " 

Ῥοβιτοη. ΄ 

59. ---- οὐ δυνάμενος ; οὐ, ποὺ μή, Ὀφόδιι56. [6 ῬΑΥ ΟἾ}0]6 ἄοοβ ποῦ ΘΧΌΥΘ585 
ἃ εοοπαϊξίοη. ὅο. οὐ βουλομένων, Ὀδῖονγ. Ὅ., 288, 4. Η., 889. --- καί -Ξ 

“4 αἾ50.᾽" --- ἱερῶν ἐμποδών ; ἃ ποία Ὁ]6 ἰπϑίαηοο οἵ {16 ὑδηδοῖτν τ Ὁ} ΠΟ ἢ 
{π8 ϑρατίαῃπ Δα ποτὰ τὸ {ποῖ} Βα ρουβυ 108. ἴῃ 511}0}} τηαῦθιβ ὑγὰ8 σίνθη ὮΥ 

πμιοῖν οἰχ ἀαγϑ᾽ ἀ6]αγ ἕο Β610 ἐπ Αἰιοηΐαῃς αὐ Ματαίμοῃ, Β. σ. 490, ἴπι {116 

οΥἶϑῖ5. οἵ 1Π| ἴατθ οὗ ἄσβθοο. --- καί -Ξ ““ δυθη. ̓ -- ἑκατὸν τάλαντα; [815 Ἰοδῃ, 

Ἐμουρἢ σομύτγδοίθα ὉΥ δὰ ἀϑυυρίπρ σονουῃτηθηῦ ἰο ἀοϑίνου {πο 1ἰθογ 95. οὗ 
{16 σου, ναϑ αἰουννγἀς. γοραϊα ὈΥ 116 ΘΟΙΒΌ  ΟΏΔΙ] σον θη. ---- 

ἐδανείσατο, Η., 689, Ὁ. ---ἡτήσατο, οὔδοῦνα {8 ἴοτοο οὗ ἐ{π6 τὶ 416, Π., 689, 
Θύ. ---- πάντας, Ἰοο561Υ βαϊα ἴ0 πανταχόθεν. --- πόλεις ἐπτάγοντεο, {Π6 ῬοΪο- 

Ῥομηθϑίδῃ 811165 σθηθτα!γ. ΤΏ Βοούϊδηβ δηᾷ ΟΟΥ αὐ ]λῖδ)5, Ἰονγονοσ, ὙΠῸ 

Ἠιδα γον ΟΤ5]Υ Ὁ66η 1 ΓΘ Π561Υ ἀπ ϊ- Αἰ μΘηΐαῃ 1 ἐπ 6 1} ΡΟ] ον, ἀθο] ηθα ἰο 6ο- 
ὀρότγαϊθ, ἃ Του ΑΙ ΚΔ 016 Ῥυοοῖ, 85 ατοῖθ οθβθῦνοβ, οὗ ὑῃ6 ἃἰτουθα [δ ] ηρ στὰ 

δ ΠΟ ΑὐΠθη5 δηα δραιύα ποῦ θοΘρΊ πηΐηρ' ἴο 6 τοσαγαρά ἴῃ ὉΠ|6 ΟὔΠ6Γ 5ἰαΐαϑ 
οἵ Οτοθοο. --- τελευτῶντες, Ο΄., 109, Ν, 8, Ἡ., 788, 4, η6 ργώμ. --- παρε- 

σκενάζοντο, Οὔδοῦνθ {116 ἱπηρογίδοῦ ἃ5 ᾿ποϊαβῖνα οἵ {Π|6 δι ισσθβδῖνο δοὺβ 50601- 

ἢοὰ ὉΥ {Π|0 Ρυβοθάϊηρ [θῃ585. ---- εἰ μὴ δι ; 0π6 σοτῃρ]οίο δχργθβδίοη τπουῦ]Ἱᾶ 
6, καὶ ἀπώλεσαν ἄν, εἰ μὴ δι’ ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐκωλύϑησαν. (Οὗ., δ2, Ν. 1. 

Η., 184, 8, ἥηο ργίμέ. Α5 ἴο πο ἀἄδηρον οἵ Αὐπθηϑ δὖ [ῃ6 {ϊπη6, ἃπὰ ΠΟΥ 

10 νὰ5 ἀνϑυθα, 566 7υέγοα. ΒΥ ἴπ6 ἄνδρας ἀγαθούς ἅτ τηθδηῦ 5610 }} δ 16 45 

οὗ Αὐμϑὴβ διποησ [Π6 οἶμον ασθοῖζα ἃ5. ψγὰϑ ὑπ6 νγϑα ἢν ΤΉΘΡαπ 15}}}6 148, 
ὙΠῸ δἱάθα ΤἬῊγαΒυ ]τι5᾽5. ἢγδὺ τηονθιηθηΐ, --- λαβόντες, ΘΟ΄,, 109, 8. --- καὶ 

ἐκείνοις, 1. 6, (Π6. ἄνδρες ἀγαθοί 7αϑὺ πηρηὐοπδί. --- χάριν ἀποδιδόναι 15 ἴο 
δίοισ στα τ6 ὈΥ͂ Βοιὴ8 τϑαθ4], 1,αὐῖῃ σγαΐξίσην γΕ 7Ύγ6, ἴῃ αἸΒ Πού οι ΤΥΌ]Ὰ 

χάριν εἰδέναι, οὐ ἔχειν, ἴο ,εεἶ σναζϊτπά6, 1αὐϊῃ σγαξίωηι παϑογα. 

61. -- ὅμως δέ, ΞΌΡΡΙΥ παρέξομαι, Ἡ,., 888 ; 1716 νυ] 65565 ΟΥ̓ ΘΟΌ ΤΕ ὙΟΤΘ 

ἴο ἐοϑυϊν ἰο {Π|6 δοῖβ οἵ Ῥμίάοηῃ. --- ὡς πλείστων, Η., 664. 
62. --- φέρε δῆ, 566 {116 5816 ἴῃ 8. 84 δηᾶ ποίο. --- Θηραμένους ; οη) ἐΠ6 88.“ 



104 ἸΙΝοίεε. 

6ΓΔ] ΤΟΙ ν ΠΟΥ Οὗ {πῖ5 ρου οι οὐ {86 ἀτρυμηοηΐ, 5686 Ζπέγοά. Τὶ 15 ἴο 08 Βρδ- 
ΟἾΔ ποιϊορὰ {μαῦ ΤΠΘιδηθηθθ, ἴῃ 15. ΤΟΡΙΥ Ὀδίοτθ 1ῃ6 βοηαΐθ ἴὸ ὑπ 
ἱπιρθδοβιηθπῦ οἵ Οὐ 145, ἀθο]αγοᾷ ὑπαᾶῦ μ6 μαὰ ορροβϑᾶ {πὸ βοΐζαβ οἵ τ}6 

γχοίοοὶ : ἀντεῖπον δὲ καὶ ὅτε τῶν μετοίκων ἕνα ἕκαστον λαβεῖν ἔφασαν χρῆναι, 

Χοη. Ποῖϊ., 11. 8, 40. ΤῊ ἸΙϑηῦ 5οπθ οΟ]0 ἴο ὑγαϊοβί!θῃ 688. ἈΒΒΘΙ ΠΟ Ὴ5, 

8 25, ἕδαι πο μβαᾷ θβθῃ αἄνθυβα ἰο Ὄεχίχζοιμθ τηθαϑασοϑ, δηἃ τοηαθχοα ἀῦ ΤΩΟΙΘ 

ΠΘΟΘΘΒΑΡῪ ἴοὸτ [86 οταῦου ἴο Ὀ]ΔΟΙκθη ΤΉ ΘΑ ΠΊΘ ἢ 655 ΤΘοοτά. : 

ΤΊ6 δηλ] γ 915 οἵ 88 62 -- 80 15 ἃ5 1[Ὁ]]ον5 : 8 62, {16 ογαῦου. βῃῃονγβ {Π6 16]8- 

ὙΔΏΟΥ οὗ ἢ15 ἀρραγθηῦ αϊστθϑϑίοη. Ηδ 15. ΒΠΏΡΙΥ τοία πο Εγαϊοβυ θΙ.685᾽5 
οἰαΐγη ἰο ἴδνυουῦ οὐ {μ6 βοοῖὸ οἵ ἘΠΟΤΔΠΊΘΩ65; ὃ θ8, Π6. ΒΏΘΟΙΒ αὖ΄ Εγαΐοβ- 

{ῃθη65᾽5 σμοῖοα οὗ ἃ ρο 0168] σαἱάδ, ῥαϊκίηρ, ἋΡ ψ ΙΓ ἃ ΤΠΘΙαΙ 65 [οῪ Ἰδοῖς 

οἵ ἃ ΤΠοηιἰϑἴοο]θ5 ; ὃ 64, ἀη6 5ῃον8 {π6 [01]Υ οὗἁ Δ]] ον πρ᾽ ΒΌ 0}. τηδ]οίδοίουβ 
ἴο οαΐτῃ ογοαϊῦ ἂἃ5 Ὀθηοίδοςουβ. ΤΏΘῃ, ὃ δ, ἢ6 5ῆονγδ ὑπαὖ ΤΊ ΠΟΥ ΘΠ 65 νὰ 5 

ὃ Ἰαδου ἴῃ βούηρ Ἂρ ὑμ6 ΟἸσ τ Ων οὗ [6 ΕοαΣ Ἡτπιματαβά ; ποχὺ, δδ 66, 67, 

ἃ Ὅα56 ὑπγηῃοοαῦ : ΙΏΟΥ6 ΤϑοΘηὔν, 88 68 -- 70, [6 ῬΤΟΟΘΌΤΟΥΙ ΟΥ̓ [8156 ῬΓΘίθηοοΚ 

οὗ ἀϊβαβύτοιιβ ἤθύτηβ οὗ ρϑᾶθθ ψ 1} ϑραγία ; ΠΏΔΙΠν, 88 71 -- 77, ΤΟΒΡΟΙΒ1016 

ἴοῪ {π6 οϑίδ Ὁ Πϑῃτηθαὺ οὗ {π6 ΤῊΪΕΥ, ἀπα τηθούϊηρ αὖ Ἰοησίῃ, ὃ 78, νι ἀδ- 

βουνοά τού θυϊίοη. [}ἢ 88 79, 80, ἢ6 οοποϊαᾶοα {π6 αἰργοβϑίοι 10} ἃ ἔγοΘἢ 

ΦΡ0 64], προπ {Π|686 [αοῦθ, ἴον ἃ νϑγαϊοῦ ἀραϊηδὺ Ετανοβύμθη 68 δη ἃ ἢ15 Ῥαυ 615. 
διὰ βραχυτάτων, 566 δ ἐλαχίστων, ὃ ὃ, ἃπιᾷ ποίο. --- προσστῇ, ““ οἸοηα, ἢ 

ϑασρρο᾽ 5. δῃιοηἀαϊίοῃ οὗ [6 σοτημοῃ ἰοχί, παραστῇ, ““οὐοουτ, ἡ Ο.., 254. 

Ἡ., 720, Ὅ. --- ταῦτα, 1. 6. ὅτι... μετεῖχε. ---- μετεῖχε, ΜῈ ποὺ δοσοηοα μέ- 

τειχεῖ (., 26, Ν. 1. Η., 868, Ῥ. 

68. --- σφόδρ᾽ ἂν ... οἶμαι, “41 5 ΓΟΠΡΙΥ ὑδίηκ"; ἄν Ῥο]οηρθ ἰο προσ- 
ποιεῖσθαι, Ο΄., 42, Νοία. --- πολιτευόμενον προσποιεῖσθαι, ὑΠ6 Ῥγί]ο 1016 15 

ἔπ φῥτούαβιβ, {π6 1ηῆπινγο {Πη6 Δροαοβὶβ ; 6΄,, ὅ2, 1; ὅδ. ὙΥμαὺ [οτπὶβ οὗ 

ὑῃς6 ἤπϊΐο νοῦ ἄο {π886 τϑροοῦ νον τορτθβοηῦ ---- ὁπότε καί, καί ἩΘΥ6 τῷ 

“ργρῃ.᾽) --- ὅπως καθαιρεθήσεται, α., 217. Ἡ., 766, ἀοροπᾶοηῦ οἡ ἔπραττε 

ὉΠπΔογϑίοοά. --- οὐ γάρ, 5614 οἡ δοοοπηῦ οἵ {Π6 φῬγβοβθαϊηρ σφόδρα ἂν οἶμαι. 

ΤῊΘ 1ἄδα οὗ {π6 ογαίουνβ ἸΤΟΏΥ 15: οὗ οοῦτβο Εταϊοβύμθηθα ου]ἃ ἤᾶνα 66 η 

γτηπ6}} σ]αάάον ἴο οο-οροσαΐθ τι ΤΠ τ Ἰβίοοϊος ὑμπδη ἰ ἢ ἘΠΘΤΑΠΊΘΉ 685, ΚῸ 7 

"ΠΠοτηϊϑίοοϊοϑ ὰ85 ἃ Του 16. οἰ (1Ζ6ῃ. ---- Λακεδαιμονίων ; [ὉΥ Δ δοοουηΐ οὗ 

[6 δὐγαΐαρϑζη ὈΥ͂ ΠΣ οἢ ΤΠ Ἰδύοο]θ5 οαὐν τ θα {Π6 ραγίδῃβ, δα ἐμνγαγοα 

Ὁπιοὶν τηθδῃ ορροβίθοη ἴο {ῃ 6 τοϑίοταύίοῃ οἵ [868 ν781}158 οἵ Αἴῇθιβ, αὐτου {πὸ 
ΧΡ Ϊβίοη οὗ {πΠ6 Ῥουβίδηϑ, 566. ατοίθ, “Πιβί., . 244: Ουτίϊα5, Πδέ., 11. 

ῬΡ. 861, 862. ΤΠ οοπύταϑὺ ΨΏΊΟΏ ΤΠ γδῖαθ Πόσο ὄταν Ὀοεύσψθθη Τ᾽ Θτη1ϑύοο]θ8 

απ ΤἬδτατηθη65 ἢδᾷ Ὀθθη δἰτοαὰν ροϊηϊθᾶ ουὖ ὈΥ {Π6 ἀοπηαρόρσαα ΟἸΘΟΠΊΘ 65. 
Αοοογάϊηρ ἰο ῬΙαίάτοΙ, ζγδαηπάον, 14, ΟἸδοϊη θη 65. δϑιςοὰ ΤΠ τι θη 65 1 Βὸ 

ἀαγοᾶ ἰο παᾶο {π6 ψουΐ οὗ Τ᾽ θβίοοϊοϑ ὈΥ ἀθ! ἐν ουῖηρ' ἴο {Π6 1,ΔΟΘαϑο ΠΟ ΔῈ 5 

[ῃθ τν 4115 ψ ΒΟ ἢ {Ππαὺ ραύγιοῦ μδα ογθοϊθα ἀσαϊηδὶ Το. ΤῸ ψΈ]0} ΤΏργα- 
ΤῆΘ}65 Τοβρομάοα, {παὺ ΤὨδη)δύοοϊοβ παὰ Πα {π6 νγ.8118. ῬᾺΠ [ῸΓ [Π6 Ῥγ768- 
οχγαίΐοῃ οἵ {ὰ6 οἰζίζοῃβ, δῃᾶὰ Ὁ νγὰβ [Ὁ ὑῃ6 δᾶ: 6 ῬΌΓΡοΟΒΘ ἐπαὺ ὑΠ6Υ ὙΧ618 



ΙΝοέοϑ. 10ὃ 

ΠΟΥ͂ ὑὸ δ ἀριηο] 1568. Α5 1,γϑιαβ νἱθυνδα [Π6 τηδῦςοι, Τ Ἀθτηϊβύοοὶοϑ δυοοϊεᾷ 

16 γγ8}15 ὕο βθοῦσ 1μ6 ἀβθιῃοοσδου, ῬΏ1|6 ΤΙ ΠΘΤΆΤΩΘΠμ65. ἀοβίτογθα ΤΠ οπὶ ἴο 

Οὐ ΤΟΥ ἐΠ6 ἀθμοοτϑοῦ. Τλ6 ΘΧΒΙΌΙΠθ πη. οὗ δαθὰ ἃ οοπίταβ τγὰ8 δἀδριοά 
ἴο αὐτοῦ {Π6 γϑδούϊοη οὗ [βὴρ ἴῃ ἴανον οἵ ΤΘτΔηιΘ 65. Ἡ ΠΪΟΒ {Π6 Ἰηδηπεν ' 

οὗ Πἴ5 ἀθαῃ ᾿δᾷᾶ οσοαβιοπθᾶ, “ἃ 
64. --- εἰκὸς ἦν, 566 {16 βᾶτη6 1 ΧΥ͂Ι., ὃ ὅ, ἀῃᾷ ποία. -- ἄξιον μὲν γάρ, Δἢ 

ἀπηρ]ϊοᾷ ἣν []]ονν8. --- πράττων, Ο΄., 16, 2. ὅδο συνόντας, ὈρΙονν. --- ὥσπερ, 

6., 2717, Ν. 8. ---- γεγενημένου, {η6 ἐκείνου ἈΏΪΟΝ τ ΒΌΡΡΙΥ μοῦ Βὰ5 θθθῃ δὖ- 

ταοίοα ἀηΐο ἐκείνῳ ὌΥ συνόνταξ. Ἡ., 791, ἃ. ΤΏ θαζαποοα ατγαμφοηιοὴΐ 

οὗ ὕποβὸ ρϑῃῖνοϑ 15 ΠΟ] 068 0]6 ἃ5 δ. ο]αρογαΐθ Ὀ1 οὗ Ἰ1ΤΟΤΆΤΥ ΠΏ 15}, Υ]Ζ.: --ο 

ὥσπερ πολλῶν ἀγαθῶν αἰτίου 

ἀλλ᾽ οὐ μεγάλων κακῶν γεγενημένον. 

68. --- ὅς ; ὅστις ταὶσιῦ Πᾶν Ὀθθὴ πϑοᾶ. ἔἔθο οἵτινες, ὃ 40, δῃηᾷᾶ μοίδ. 
ΟΟΙΏΡΑΙ6, 4150, οἵ ἀπά οἵτινες, ΧΧΎ., ὃ 18, ἼοΤΟ, ἃ5. ΕὙΟΒΌΘΤΡΘΙ τοι 5, οἵ 

ἀδπούίεβ {π6 ἑπαύνϊανιαἶδ, αὐνὰ οἵτινες {61} οἶα58 οὐ Κύγα, ---- ὀλιγαρχίας, 1. 6. 

οὗ {ῃ6 Εουν Ἠπμαγοᾶ, ὅθ ποίς οῃ ἐπὶ τῶν τετρακοσίων, 8 42. --- αἰτιώτατος ; 

{15 βθοῖῃϑ δχαρροχζαίθᾷ, ὩΤΒοσδιηθηθα ὕοοῖς δῇ δοίϊνα ρατῖ, Ὀὰὺ ΑἸΟΙ ΙΔ 65 

Δηα ῬΊβαπαθΡ.5θ6 1} ἴο Πᾶνα Ῥθθὴ αἰτεώτατοι. Τὶ 15 ατ18 οἸθαν ὑἐπαῦ ὑπὸ τόγο- 

Ταύίοῃ. τοοοϊνϑα {πμ6 ἢχβυ οἰϊϑοίίνα πρα]86 το ἃ ῬΙΟροβι το. οὗ ΑἸοΙ δἰ ἄ65 
ἴο {μ6 οἴποοτβ οἵ ἐπ Αὐῃμοῃίδῃ αὐτηδιηθηὺ αἱ ϑατηοβ, θϑηρασίηρ, οἢ σομα! 10 

οὗ {16 Τογτηδίϊίοι. οὔ ἂμ ΟἹ σατο 04] ρονγητηθηῦ, ἴο βθοῦτθ ἴο ΑΥΠΘῃ5. {16 

ῬοΥβίδῃ ΔΠ]Π1|Δ 6. ὥὅθο ατοῖο, ΗΠ έ., 111. 6 δρφ.; Οατίϊαθ, ΗΠ 8έ., 111. Ὁ. 450. 

ῬΙβΆ 6 Υ νγἃ5 ΟΘΥΘΏΒΙΌΙ]Υ {Π6 ΟὨϊο ἀσοηῦ 1 π6 οχθουίοῃ οὗ ὑπ μίδη, δμπᾶ 
{ῃ6 βδοὰ] οὗἨ {μ6 τηονοιηθηῦὺ αὖ Αὐθμθὴβ νὰ Αμρμοη, 8566 ὃ 67, ἀπὰ ποία. 

Οὐ185, 1 τη ροδοῆϊησ ΤΠΟΤΑΙΘη85. ὈΘίοσο {ῃ 6 βϑθηδύθ, ΠΊΘΡΕΙΥ βᾶγ5. οὗ [15 
ΤΟΥ] αὐ ΟΠΔΤῪ Ζ68], προπετέστατος ἔγένετο τὴν δημοκρατίαν μεταστῆσαι εἰς 

τοὺς τετρακοσίους, Χοῃ. Ποϊ,., 11. 8, 80. --- ὃ μὲν πατήρ ; Ηᾶρποι, ἃ οἱὐ- 

ἴζθῃ οἵ Πρ βἰαπαϊηρ, αἀορίοεα ΤὨΕΤαπιθηθ5, ΤῸ γᾶς ἃ παίϊνο οἵ (θοβ. 
ΤῊ ροβιυίοηῃ οὗ εἶθ δἀορέϊνα [τα 0 βϑουσθα ἴοὸ Τ ΠΘΤΆΠΊΘΏ65 ἃ [Ἀν οτΆ Ὁ]8 6ἢ- 

ἰσάηοα ἰῃΐο Ῥο] ἰσ4] 1186. --- τῶν προβούλων ; ἃ ““ Βοατὰ οὗ ΕἸ εγ5," οα]]οᾷ 
πρόβουλοι, ΟΥ ““Ῥγον βϑίοηαϊ ΟΟῸΠΟΙΠ]ΟΥΒ,᾿ οοῃϑδιβύϊηρ, οἵ ἴθῃ οἵ {ῃ8 οἱάου 

οἰ Ζθηβ, νσᾶβ Δρροίϊηϊθα, ἀροὴ ἘΠ6 {14 Ἰηρ5 οὔ ἔπ6 ἀοίοαῦ οὗ {πὸ 51 ΠΠ]1λ ἢ ἜΧρο- 

ἀἰζίοῃ, Β. Ο. 418, ““ἴο γϑυῖθν {π6 δχροηαϊζασο, ἰὸ βαρροϑῦ 811 Ῥυδοῦοα Ὁ]8 

ΘΟΟΠΟΙηΐ68, 84 ὈΤΌΡΟΒ6 ἴον ὉΠ 6 {ΠῚ )͵͵6 5.6 ἢ. Τ ΘαΒΤΙΤ6ῈΒ ἃ 5. ΟΟΟΒΒΙΟῊ. Πρ Τιῦ 5661} 

ἴο τοααίτο." Οτοίθ, ᾿(έ., 11. 862, ΤΉθθ86 θθοδῃλθ Ῥγοπιοῦοιβ οὗ [Π8 τονο- 

Ἰαϊίοι 1 411. ΒΥ {15 δρρμοληπηθηΐ, ἃ5 Οατ 5. γδιηϑ 5, [8 ἀΘΙΠΟΟΤΔΟΥ͂, 
ΜΊΠΘΝ δἴησα {Π6 [81] οἵ ὕΠ6 Ατϑορᾶριιβ μβαὰ θθθὴ {γ86. Τροιη 8411 σομ ΤΟ], τνὰβ 
ἀρϑίῃ γ]δοθα ἀΠά6Υ ἐμ6 βαρονν βίο οὗ δι μουν. ΤΣ ὑΠ|6 6856, ΘΟΤΩΒΆΤΘ 

τῶν ἐφόρων, ὃ 46, ἀπ ποία. ---- ταῦτ᾽ ἔπραττεν, ΟΠ ΡΑΤ6 [Π6 58 16 ΘΧ ΡΥ ΒΒ α 
ἴῃ ὃ 51, ταῦτα πράξουσι. --- ὑπ᾿ αὐτῶν, 1. 6. {16 θουν Ἡπηδταᾶ, 

θ6. --- ἕως μὲν ἐτιμᾶτο, Θ΄, ὅ9 ; 66, 4, Ἄθμι. ---- πιστόν, ἱ. 6. ἕο {Π68 ο]σαγ- 



106 ΙΝοίδ8. 

ΟἸἶοα] ῬαγΌν. --- Πείσανδρον, οὗ ΑΟΠΔΙΘ, ἃ τηδὴ οὗ ΤΟ ἢ ΔΌΙΥ αηᾶ οουτ- 
ἄσο, ὉΠπουρὴ Π||5 Ἰαυδον ὑγαῖν τνὰ5. ἀϊδρα θα ὈΥ͂ ᾿15 ΘΠ 6 Π)165. ΑἸΘῚ {}ι6 [81] 

οὔ {86 οὺΣ Ἡπηδτγοά μ6 νὰ Ὀδη δια, ἀμ 15 ῬΙΌΡΟΥΌν Μὰ5 σοι ῆβοεαζοά, 

θα ὙΠ, ἃ 4. ΟΔΙ] ΘΟ γ5. γὰ5. ὕπ6 ἰαύμον οἵ ΟΥ185. -- αὑτοῦ, α., 178. 

Η., δ858. --- οὐκέτι.. ἀκροᾶσθαι ; [ἢ6 ΑὐμΘηἾΔῺ δριηδιηθηῦ αὖ ϑαϊοβθ, ΏΘη 

ΤΠ6Υ Ββαχα οὗ ὉΠ6 τϑνοϊαύϊοῃ αὖ Αἰἴῃθηβ, τοραίαϊθα {η86 δυύμουν οὗ [ῃ6 
ΒοὰΥ Ἡπηάτοᾷ. ὅθ Οατοίς, 47|5ὲ., Ὑ1Π1. 46, ϑφᾳφ. ΘαἸϊζίησ ὑμαὺ {15 Ῥγδ- 

βασοα [Π6 ονουθῃτον οὗ [Π86 γτϑνο!αὐ]οη δ θ, Τ᾿ ΘΙ θη 65 Ὀθρδῃ ἴο ἀἸδοοπηθοῦ 
ἩΠΏ561} ΠΌτη ἢι15 προ} 1184 Ῥαγύν. --- Αριστοκράτους ; ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ ἴο τηα]η ζαΐῃ 

ὑμθη βο νος ἀραϊηϑῦ ὕΠ6 δυμχδτηθηῦ δὖ ϑ'δηγοβ, ὑπ6 ΕΌᾺΡ Παπαρθα ἡγοῦ ὑγ88- 

ΒΟΠΔΌΪΥ ρ]οὐεἰησ ἰο Γϑοοῖγϑ ἃ ᾿ιδοθαφιηομῃίδῃ ἔοσοβ ἰηὔο ῬΊγεθβ, δα ἕο ἀΘΟΟῺ}- 
Ῥ]15}. [Π15. 66. οοηδίγαοίίηο, ἃ οἰζα 61 {Π6 0. διιθρθοίίηρ' ὑπὰῦ ἀοβῖση, {Π6 

ἐὐϊ 6 οὗ ΜΒ] Ατὶβιλοοτγαύθϑ ννὰ8 ΤΆ ΧΊΔΤ ἢ ὈΙΌΪΚΘ Ἰηὖο ἃ τηαὐηγ, ὙΒΊΟῚ ϑριθαά 

ὉΔὉ], ῖ 0.6 σομοῦττοηοα οἵ Τ ΟΡ πθι65, 0 Ἰιαἃ ὈΘΘὴ βοηῦ ἴο ΒΌΡΡΥΘΘΚ 
{π6 χηαὐίηγ, {π6 οὈποχίοιβ οἰζα 61] τὰ8 ἀθηλο]15η6ἃ, ΤῊ5 αἴαϊ! ῥχονϑᾶ ἃ 
ζαϊὰ] Ὅ]ονν ἰο {116 ἀϑοοπάθηου οἵ [π6 ΕΠ Ἡππαγοα, Αὐϊδίοοχαζοβ ντὰβ αἰ ου- 

γα οη6 οὗἨ {88 φΘ61815 ΨῈΟ γΚ6 16 Ῥαὺ ἴο ἀθαῦῃ ἴῸΣ πλϊδοοηα ποῦ αὖ ὑμ6 ΑΥ- 
σἰηιιθθ ; 566 ηοέ6 οἡ θανάτῳ ἐζημιώσατε, 8 86. 

ΘΥ. --- ̓Αντιφῶντα : ““ΑἸθρΒοΉ, {Π6 50. οὗ ΒΟΡ 1105, αὖ ὑΠπαὖ {τὴ 6 ΔἸτοδαν 

8 δἀναηοθα βοχδοθηδηῖδι, θαὺ [}1 οὗἩἉ ͵πηγθαγγίηρ δοῦν ςγ, ΡΟ] 1016] ΘΧΡΘΥΙ- 

ΓΘῃ66, ἂμ Καον]θάσο οἵ υστηδῃ πϑύθσο ; πο Χ Πα β 1016. ἴῃ οἸσνοὺ ἄσθνίοθϑ, 

ὑγυβύπονὮν πᾶ τοὐϊοοαῦ ; 1ῃ 16 ]] θοῦ] ῬΟνῸΡ ἀπμα 1 ἤθπθηοθ ΒΌΡΘΙΪΟΥ ἴο 

411 15. [6] ον - οἰ Π]1}Ζοὴ5, δηὰ αὖ 86 βαχὴθ ὑϊτὴ6 Ῥογΐθοῦ τηδϑίοῦ οἵ }})1 1561}. 

Ουχίϊι5, ΕΖδί., 111. 0. 461. δ ““Ἰογθα ἃ 56}001] οἵ οταύουν, Ἡ Π]ΟῊ ΟΧΘΥ- 

οἰϑοᾷ ἃ ἄθθρὶν [610 ᾿ηἤπθησοθ οἡ {Π6 ἀθνθὶορηθηῦ οὗ Αὐὐο Ῥγοβθ." 74,, 1Π. 

Ῥ. δ69ϑ9.(Ἠ. Τα ῖβ. πιὰ ἀπάοιίοοὶς {πΠ6 οἠϊθε ἀϊγθοίουβθ ἢ! οὗἩ ἼΠ6 ΟἹ] ρατο ἶσα] 
τηονϑιηθηῦ ἰὼ ΑὐΠ6η5 ἀσληρ ῬΙΒΑ 615 ΔΌβθηοθ, ΒΥ βυϑίθιηδίϊο αϑϑαϑϑίηδ- 

ἰΐοῃ Ὧ6 51:]6ηοθα [Π6 φῬορθϊαν Ἰοϑθγ5, χη στ 15ῃ64 (ταβοη) οἵ ἀδραΐο, δηᾷᾶ 

80 ογογαννϑῖ 06 ΡαΌ]16 ]η4, ῃ δ΄, αὖ Ἰεησίῃ, π6 βδηοίΐοη οἵ {Π8 βοῃαῖβ 

πα [16 ἀ5βθυ ὉΪν Μὰ δχίουίθα [Ὁ Ἰηθαβιιγοβ ΜνΪΟ. {Π6 τηΔ]ου Ὁ ἀοίοϑίβα, 
566 ατοίο, Π7Πδέ., ΝΠ. Ῥρ. 80 -- 41. ΑΥοὺ {Π6 τϑϑιοταϊίοη οἵ (Π6 ἀβιηοουδου, 

ΑΒ ΘΡΏΟΝ ἀηᾷ Ατοπορύο] θη 5. ὙΟΓΘ Πηροδοῃμοα Ὁ. ΤἬΘΓΑΙΊΘΏ65. ΤῸΣ {Π6ΙΓ 
ἐγθαβοηϑ]6 ποσούϊιαϊοηβ ὙΠ ἢ ϑρατία, δηά βυβογοα ῃη6 ἀοοτῃ οἵ ὑταϊζουϑ. 

ΤΠ ἴαΐα οὗ Απορηοη, ὑπ 6 βιχύν- 6 γα 75 οὗ ἃσθ, γὰ5 ἀθβοσνοᾶ ; Ὀαὺ {15 

ταύτης οὗ ΤΙ ΥΑτηθη65 σαϊηθα Πΐτα {π6 Π]οΪςἤδηη6 οἵ ὁ κόθορνος, οὐ ἐΐι6 Βιιδίίη, 

δὐιίησ οἰ πον Τοοῦ θαῦα}}ν γ7611, Δη ἃ νγὰ8 τιϑϑὰ αὖ Ἰϑησίῃ ὉΥΡ ΟΥ̓ 185 ἃ5 ἃ ργθ- 

ἑοχῦ ἴου 15 ἀδδίσαοίίοῃ. Οοτὰρ. Χοῃ. “7ε11., 11. 8, 80 --88., αοοανη᾽ 5 ΟἿ. 

Ποαάον, ῬὈ. 69,70. Οατῦϊα 5878 οὗ Ηἰπι ἐμαῦ ἢ8 ντὰβ ““ἃ τηϑὴ οὐ ὈΡΠΠαπὐ 4Ὁ111- 
165, ΘΙοχαδηῦ, ἐμ 161} σοῦ, δηα νϑυβα 116, θηάονγθαὰ ἢ ΠΟὉ]6 παύατα] ρἹ 5, 

Ῥαδ.. ον ΜΏΟΠΥ ἀονοϊα οὗ ἤχϑᾶ ρυϊηοῖρ]θ, ἀηα νγὰϑ ΒΘΥΪΟΌΒΙΥ δἰἐδομθα ὨΘΙΓΠΘΥ 

το {88 ο.6 5146 ον {Π6 οὔθ ν,᾿᾿ Ἰυαΐ διηι Ὀ1υ1οι15 ἴο Ρ]ΔΥῪ {6 ἢγϑῦ ραν ὨΪτ 861, 

Ηϊϑί., 111. Ρρ. 461, 589. --- ἅμα.. ἀπώλεσε, ἴογ [ῃ8 ΙΒΟΟΟΙΟΙ, ΘΟΙΡατΘ ἀπο- 
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κτινύναι.. ἐποιοῦντο, 8 7. --- τὴν πρὸς ὑμᾶς, ΒΌΡΡΙΥ πίστιν. ---- ἴπ Ῥα]αποῖησ 
ΤΉ ΑΘ ἢ65᾽ 5 δοοουπῦ ΜΠ ἰδίου, ΟἼΣ 5. ὙΘΙΏΔΥΪ 5: “6Δ5 0 1655 ΒΕ ΘΥΘ 

ἃ ἡπᾶσο ἴδῃ Ατὐἰβίου]θ σθοῖκοῦβ. πὰ διηοηρ [8 Ὀοϑὺ οἰ ΠἼΖθ 5 βοτὰ ΑΒ Θἢ5 
ΕΥ͂ΘΙ Ῥοββοϑβθᾶ, νγ8 ΤΥ Ὀ6 516 ὑπᾶῦ 15. τ θυ ΘΟ βἰϑιθα ἢοΐ ΤΩΘΙΘΙΥ ἢ ἢἷδ 
πιανίηρ, πο α {πη ΔΩΥ͂ ΟἢΘ 6156, οομτυρυίοα το ἔγυβίταϊο τς ὑγθαβοόμα]8 

οἤἴοτί5. οἵ [86 Ῥαυὺν ΠΟ. 8 ῬΥΘραγθα ἴο γγοοθοά ἴο δχύγετη 165, Ὀαῦ 

ῬΥΪΠΟΙρΆ]]ν, ἴῃ 18 μανίηρ, αὔου [η86 οὐθυ ΠΥΟΥ οἵ ὑπᾶῦ Ῥατίν, βασοεραθα 1ῃ 
Ῥχονθαύϊηρ ὕΠ6 οὔ Βα κ5. οὗ ρμαβϑίοῃ Μο που ]ἃ μανῷ γαϊημδά [Π6 5ἰαῦο,᾽ 

οἷο, Αϊδί., 111. Ρ. 486. 

68. ---- ΑἸ ἰηΐσυνα] οἵ 51]Χ δηᾷ ἃ 811 γϑᾶσβ, ἔτοτὴ [6 ἀοροβίίίοι οὗ ὑπ ΒΟΌΓ 
Ἡσμπάτχοά, πὰ {86 βαμημιον οἵ 411, ἰο ὕπ6 βἴθοβ οὔ Αὐμϑῃβ ἴῃ 86 ΜΣαύοΡ οὗ 

408 -- 4, οσουγτοᾶ Ὀούνοοῃ ὑπ6 ονθηΐβ τηθῃ ]οηθα ἴῃ [815 βθοίϊοῃ πα ὑΠ|ο56 

ἴῃ {86 φτγθοθάϊησ, ἴῃ {Π15 Ἰηΐονναὶ, [6 ογαῦοι. Ῥᾶβ565 οὐδὺ ΜΙ Ποὺ τη ]0 8. 

δὴ ἰμδίβηοα οἵ Τ᾽ ΘΥΆΤΩΘΙ65᾽5 [1 ΌΠ]ΘΒΒΠ655. ἃ8. ϑ]Δυ Ωρ ἃ8. ΔΏΥ, 1 ὨΪ5 δοοιιβᾶ- 

ἰΐοῃ οὗ {π6 βϑῃθγα 8 ΜῈ οοϊητηδηἀοᾷ αὖ Ατρίηαβθ ἴῸΥ {Π6 ΟΥ̓] ποσοῦ 
οὗ ἃ ἀπίν σ]16}λ δα Ῥθθη ἀο]οραίοα ἴο ῃἰτα. ὅ'66 ἡ“Νοίθ οῃ ὃ 86. --- αὐτός, 
““ οἔ ἢΐ5. ον δοοογᾷ."--- σώσειν, Ο΄., 27, Ν. ὃ. ---ὑ πέσχετο δέ, ““[ὉΓΥ ἢ6 Ῥτομι- 

1564." --- τὰ τείχη καθελών : ἴο᾽' {π6 1,ϑοραδθοῃγοηίδῃβ δα ᾿ηὑϊτηαίβα ὑπαῦ {116 
ἀοηιο] λοι οὗ {π6 μοὴρ ΝΥ 8115 ὑο ὑπὸ Ἰϑθησίῃ οἵ ἴδθῃ βίδάϊῳ σου] 6 1ηδ15ϑυθα 
Οἢ ἴῃ {6 Τοττηβ οἵ ρβᾶοα.--- ταῦτα, 8δῃ ΔΟΡτ νυν! οι ἴοτ ὅπως ταῦτα διαπραχθή- 

σοιτο : Ῥ]ΌΤΑ], ἘπμοῸρἢ 086 δηϊεοθάθηῦ 15 ΒΙ Πρ] ν, Ῥουθᾶρ9. 10 γΘίθγθῃ 8 ἴο 
Πἐ86 ραυ ]ου]αγ5 οὗ εἶθ ρΙδῃ ; 566 ποίθ οῃ ταῦτα, ἃ 14. --- αὐτῷ πιστεύειν, 6Π1- 

Ῥμαίϊο, ἰο ἐγτιιδὺ λΐ). 
69. ---- πραττούσης...σωτήρια, ““ ἰα ΚΊ  ΤῊΘΑΒΌΤΟΒ [Ὁ δαΐοιγ." ΤῊΘ Ῥα7- 

ἐἰσα]ϊαιθ ἀτὸ ποὺ νοτν ἀρ ο]γ πόση ; δαὺ 566 ΧΧΥ͂,, ὃ 27, ποία οὐἱ ὥμνυτε. 

-«--ο Ἀρείῳ πάγῳ, 566 Οοηπογαῖϊ Νοίο, ἃ. “410 ψου]ά ἀρρθατν ὑπαῦ αὖ Ὁ818 ρογοά, 

ΜΈ ΘῺ τον ο] αὐ] ΠΑ ΥῪ δη ἃ Θομβουναὐνα ΤΠ] ΘΑΒΊΤΟ5 ὙΓ616 1 ΔΙ ΒΟΥ μα ΐθὶν ΔΡ ]]6ἃ, 

188 Αὐδορᾶστιβ, 6 ἢ. δα ΟὨἹΥ σοηίϊηπθα ἴο οχίβῦ ἃ5. ἃ οοιαγὺ [ῸὉΣ οαρί αὶ 

σᾶ 568, 85 8͵50 το - δ Ὀ]5Π68 85 ἃ βύαίβ τπηασίοὐταύαγο, δῃά, ἃ5 αὐ {π6 {{π|6 οὗ 

[186 Ῥογβίαῃ τναῦβ, ἱπνοούθα ἩΟᾺ ΟΧ ΡΔΟΡ ΔΙ ΠΑΡῪ ροννοῦβ ἴον δοπ τὶ θα αρ᾽ 115 
ΒΠαΤ6 ἴο {86 ῬγοΒου ΔΈ] οη. οὗ [Π6 οἷέγ." Ουγνίίας, ΗΠἸδέ., 1Π1. Ῥ. δ64. --- ἀντι- 

λεγόντων : πὸ ψομάᾶοτ, ἰπ νἱον οὗ ψ]αῦ ΤΠ γϑῖαθ αϑβοτίβ, Χ]111., 8 10 : ὑμεῖς 
εἵλεσθε ἐκεῖνον πρεσβευτὴν αὐτοκράτορα, ὃν τῷ προτέρῳ ἔτει στρατηγὸν χειρο- 

τονηθέντα ἀπεδοκιμάσατε, οὐ νομίζοντες εὔνουν εἶναι, κι τ. λ. ΝοΥΒΙΏΡ' ΠΊΟΥΘ 

ΟἸΘαΥν γον 815 {π6 ἀδβροσαΐθ οοῃαϊ τίου οὗἨ Ὀεβίοσοα ΑὐΠ θη, ὑπᾶπ {πᾶ {π6 
ῬΘΟΡΙο, οαἰομίηρ αὖ [Π8 πον οἵ 5.6}} ἃ τηδὴ, 5ῃο ] ἃ δρροϊῃῦ ἷπὶ ὑπϑὶν Ρ]6Ὲ1- 

Ῥοῖθ ὑΐασν, πἸυμουῦ Ὀγθβδίηρ ἸΠΑΕΪΤΥ ᾿ηἴο ἢ15 Ὀ]Δ}8. 
ΤΌ. --- οὐδὲν ἔπραξεν. ΤἬΘΥΑΠΊ6Π65 βίανθα τόσο ὑμᾶπ [ἢ γ66 τηοη ἢ 5 ψ ΙΕ 

Τινβαηᾶον, ὸ ἴμθα το] τη ὑμαῦ ὑπ6 Θρ ιοῦβ, δηα ποῦ ἢ6, ῃδα ῬΟΜΘΥ ἴο 

ὨΔΪΚ6 Ῥθᾶθα, ἌΒθη ΤΟΥ ΙΏΘημ65. οαπη6 ἤοτὴθ ἱ} {{||5 τοροχῦ, {π6 [Δ Πλ1 26 

μδαᾶ Ῥδϑοομθ 80 ᾿πὐο]θγ8 Ὁ]6, ὑπᾶὺ μ6 ψψὰ5 βϑηῦ Ῥδοὶς ἴο τα Ῥ6868 ΟΠ ΔΗΥ͂ 

ἐθιη8, ΤῊΪ Μ5 ῬΥΟΌΔΟΙΥ͂ Πΐ5 οΥ οί π8] ΒΟ θιη6, ἃ5 ΧΘΠΟΡΒΟΩ ἰηὐηγαῦθθδ : 
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ἐπιτηρῶν ὁπότε᾽ Αθηναῖοι ἔμελλον, διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν σῖτον ἅπαντα, ὅ τι 
τις λέγοι ὁμολογήσει. Πεῖϊ., 11. 2. 16. αοοάνη 5 ΟὟ. ἰδασον, Ἢν. 64. --- 

ἐμνήσθη, ““παᾷ χτηρηὐοποᾶ,᾽ ἱ. 6. ἴῃ. ἐμ6 Ῥχδυίοιιβ πορούλ 015. ---- ἤλπτισε, 

“κα εχρεοίοα.᾽".--ἔπεισε: Πονν ἀο65 (15 ὕθη86 Ῥυθβθηῦ ὅῃ6 1468 ἃ5 σοπηρατοθᾶ 
ΜΠ} ἔπειθεν, ὃ ὅ81 ὅ66 ἔλεγον, 8 6, ποί6. Τιγ5ῖδ5᾽ 5. δϑβυζίοη 18. ΘΟΥΤΟΟ- 

γταϊοα Ὁγ Χϑηόρμου (ΜΠ οϊϊ., 11. 2. 22), προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης λέγων ὡς 

χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. --- ἀναγκαζόμενος... ἐπαγ- 

γελλόμενος, 566 ποΐθ οῃ ἀπειπεῖν... ἐπιλιπεῖν, ὃ 1. ΤῊ γχτοοῦ οἵ 1, γΧ5185᾽5 556 Γ- 

Ὁ]οὴ 15 οὗ ΘΟΌΥ758 ΤΊΘΓΘΙΥ οἰσουταβίθη αὶ, ἘῸΝ τηθοἢ μαγάῖου ποῖα {Π6 60η- 

ἀϊοις {παὺ ΤΒΘταταθηθα Ῥσουριιῦ μοταθ, ὕμδπ ἰποβα ΜΆΘΩ {Π|6 Θμθηιν αὖ ἢτδῦ 
ῬΙΌΡΟΞΒΘΑ, [γ8185 οὐδξοϑ, ΧΙΠ., 814 : ἢν γὰρ ἀντὶ μὲν τοῦ ἐπὶ δέκα στάδια τῶν 

μακρῶν τειχῶν διελεῖν ὅλα τὰ μακρὰ τείχη κατασκάψαι, ἀντὶ δὲ τοῦ ἄλλο τι 

ἀγαθὸν τῇ πόλει εὑρέσθαι τάς τε ναῦς παραδοῦναι τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ τὸ 

περὶ τὸν Πειραιᾶ τεῖχος περιελεῖν. ΑἸΕΠΟΌρΡ., ἴῃ ὑπ 6 δι 16 ΏΔ1ΟῊ ταρϑα 1ἢ 

ατθθοθ Ῥϑύνθοιι ΟἸἸΦΆΤΟΙΠΥ ἀμ ἀθιηοοσδου, ῬΑΡΟΥ ΤΌΡΥ γγὰ5. οὐὔθῃ β τοι σ 
ἐμδῃ ἴον οἵἉ δον ΒΥ, ---- 580 ὑΠπαῦ ονθὴ ΧΘΠΟΡΠΟῚ γγ85 Του δὖὺ {π6 Ὀαϊ{18 οὗ 
Οοτόμοθα οἢ ἴδ 5146 οὗ ϑι)γαζία ἀοαιϊηβϑὺ ἢ15 παῖ Αἰ Π6η8, --- γεΐ 10 15 αἰζο- 

δοῦμου ΠΏΡΥΟΌΘΌ]6 ὑμαὺῦ {6 Θχίσθηιο δα τηοβῦ ματα Πα ηρ ἀοιηδη 5 οὗ δραγία 

ὍΘΙ βυρροδίθα, ἃ5. 1 γϑίαβ οἸδίτηβ, ὈΥ ὑπ6 Αὐμοηΐδῃ ΟΡ ΤΟΙ 5. ἘΠΠΘΙΆΒΟΙΥ ΘΒ, 
ὙΥΒαὺ ΟἸσοιο βᾶγ8 οὗ {π6 οοῃζοπαϊηρ Ῥαυίϊοβ αὖ Βοτηθ μ85 105 ΔΡΌΠ ΘΑ ΠΥ 
ὕο {815 οαδὸ: ὅζοὴν ἐϊ{ὲ γυιοϊίαην 6886 γοηυριυδίίοωηι, δοεῖ ἦγυ δὼ χιιοῦ 6886 86 6888 

»γίμοϊΐροβ ; πέχιισ λατις αἰγόθην οοτμϊασγαῦα, δοα 86 ὧν πᾶσ πγῦθ ἤογεγα, υοζι- 

ἐγιυ. ΟΥ̓. ἐπ Οαἰίϊ., 111. 10. ---- ἀποστερηθήσεσθε... κομιεῖσθε, 6΄., δ0, 1, 

Ν. 1, 77. ὅ'ο6 ἔσονται, ὃ 48, ἀπ ποίο. --- ταχεῖαν, ὑγϑηβ]αΐθ ἃ8. ἃ Ῥχϑαϊοαῖο, 

α., 142, ὃ. Ἡ,.., δ88, Ὁ. 
71. τὴν ἐκκλησίαν, {116 Τογτὴ5. οἵἩ {Π6 δηοϊθηΐ σοη δυο ὑπ 10. 5.11] βυιὈβἰβιβα, 

Ὁ} ΠΟΥ 5ῃου]ᾶ 6 πϑδοᾶ ἰο ρῖνο βϑῃούοῃ ἴο ὕπ8 Ἰη θη θα ΟΠ! ΡΒ. --- ἕως... 

ἐτηρήθη, Θ΄, 19, Ν' 4 (6), 66, 1. ---- ὃ λεγόμενος, {Π|6 Θοτημπιοῃ. Τεχὺ, ἴον ΨΠΙΟᾺ 
Ἐδπομοησίοίη τοδᾶς ὁ ὡμολογημένος, --- ὑπ᾽ ἐκείνων, ἱ. 6. Π 6 ΘρΑΥΙΔΠ5,. ---- ἐἰς 

Σάμου. ϑδῃιοβ, ἃ Ἰαγοθ δηᾷ {γα 10{Ὁ] 15] πα οὔ [Π6 οοαϑὺ οἵ Ἰοπΐα, 1} ἃ ΟἿ 
οὗ [Π6 βᾶπια πατὴρ ἔγοητίπρ ὑπ6 Ιοῃΐϑη οοαϑῦ, πα {Π}6. ΟὨ]Υ͂ 8Π0 Οὐ ἀθρθῃ- 
ἄδπου οὗ Αὐῃθη5 ἩΒΙΟὰ ἀἰὰ ποὺ δα τὺ ἱπουν τΤαβίβίδμοθ ἴο {Π6 [δορά ρ- 
ΤΏ ἾΔΠ5. δἰτον ὙΠ αθαῖν αὖ Ζσοσροίατη!. [ὐβαηαθῦ, ἴον σϑοϊνηρ {86 
ΒΌΣΙΒΠΔΟΥ οὗ ΑἸΠ6η5, μαᾶ ργοοοραβᾷ ἴο Ῥγθ55 ἔ}6 δίθρξ οὗ ὅβϑιηοβ, Δῃα γϑάπορᾶ 
ἰδ δοουῦ {6 οἷοβα οὗ ἴπ6 Το ]ονίπσ ΒΙΠΏΤΩΘΤ, Β. Ο. 404. ᾿υγβαηθγ᾽β ΓΘ ΤῊ 

ἴο Αὐμϑηβ μα Ῥδθῃ ργθρδγθα [Ὁ ΒΥ ρυνίηρ ουὐ οὐ ὑΠ6 ὙὙΥ ὑ88 ἀδτποογα οι] 

Ἰοδάθυβ. ὅθε Ζηιέγοα, 
Ἴ2. τούτων ὑπαρχόντων, ““ἴΠι686 ΔΥΤΒΉΡΒΙηΘηὗα οἰ ηρ' τον," --- Φιλοχά- 

ρους καὶ ΝΜΙιλτιάδου : Ἐδιοδηβίοῖῃ γορατὰβ [656 ἃ5 ΘΟ ρδῃΐΪΟἢ 5. οἱ Τυγβδῃ- 
ἄδθγ ; ΕὙἸΟΒΌΟΥΡΘΡ Θοπἤθούθ 65, του {Π86 Ὥδτηθθ, ὑπαῦ ἐπΠ6 ν γοῦ6. ΑΥΠΘΗ ΔῊ 
ὙΠῸ Παὰ Ῥθθῃ βοηΐ ἴο βαμηηοι Τυϑαηᾶον, --- τὴν ἐκκλησίαν, “086 Ἰη οηἀοα 

ΒΒΘΙΩΌΙΥ.᾽" --- ῥήτωρ, ““8 ῬΡΆΘ]ΪΟ Βρϑαῖκον ἡ ΤῊ {86 ἔτθ6 φρο] οι] αὐμῃ ΒΡ 6 19 
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οἵ Αὐἰμιθηβ ἃ Ῥγοίοβδδίομα]ὶ. ο1455 Πουτϑῃοᾶ, ο ἀσονοξοα {πστηβοῖνοθ ἴο }0]1- 

ἰἰο5 ἃπᾷ ρας βρϑακίηρ, πᾶ γ6Γ8 64116α ῥήτορες. ἘὸΥ αἸἤογθηῦ οϑυϊπηίοϑ 

οὗ [ἤθτῃ, σοιρατα Οτγίϊα5, Εἰ τδέ., ΤΠ. φῃ. 90 --98, δηὰ Οτοῖο, 7 8έ., Κ 1Π|. 

42, 48. Τῇ βᾶπι6 ρο] οὐ οὗ β]θποίηρ [6 ῬοΟραΪαν Ἰθδάουβ δὰ Ὀθθὴ (164 1ῃ 

06 φργδνίουβ τονοϊαύοη. 66. ποίό οἢ ᾿Αντιφῶντα, 8 67. Το ΤὨγ, ὉΥ 

ὁη6 οὗ {ποῖν δαυ]ου οὔϊοῦβ, ον θὴ ἤου θα ἀθ 811 ἰθδορτηρ οἵ ““1ῃ68 ατὸ) οὗἩ ννοτάϑ.᾽ 

Χοη. οηι., 1. 2, 81 : ἐν τοῖς νόμοις ἔγραψε, λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν. ---- 

ἐναντιοῖτο, α., 216. Ἡ., 799. 
79. --- τριάκοντα ; {Πι656 γχεσθ δρροϊηἰθα, ὩΟΤΩΣΏΔΠΠΥ, ὅ0 ΟΥ̓Δ ΠΡ Ἰανῦθ [ῸΓ 

ἐμ6 ζαΐαγα σονογμιμθηῦ οὗ ὑπ6 οἱὔν, ἀπ ἴο μοϊὰ ἃ Ῥγου βίο) 8} ΔΌΣ ΤΥ 
τηΘΔ ΗΝ ἢΪ6, Ὠγαοοιίϊ4θ5, ΤΟ δοξθα τ] ΘΙ ὧ5. {116 ἰηδυταπηθηῦ οὗἨ ΟἾΠ618, 

“8. ΒΟ ΠΤ] οἢ ΠΟ τορθαίθα βοηίθπμοθβ μαὰ Ὀθθῃ ραββθα ᾿ (Ουνίϊαθ, 11], 
579), Ὀδοδιης οπ6 οὗ [6 Τ ϊτίγ. --- ἀπέφαινεν, ““Ῥχοροξοα," ΒῸΥ {Π| [6η86, 
866 ποία οἡ. ἔλεγον, 8 6, απ ἐβάδιζον, ὃ 8. ---- ὅμως, ὈοΙοηρ5. 1 ἐθορυβεῖτε, 

α., 109, Ν. 5. --- οὕτω διακείμενον τοῖογ5 ἴο ὑπ 6 5ιτπαύϊοι ἃ5 ἀθϑουι θα ἴῃ 

δ. 71, 72. --- ὡς οὐ ποιήσοντες, Ο., 277, Ν, 2. --- ἐγιγνώσκετε, ““γοὰχ 618 
Ῥδοοιῃδησ' ἄνγατο.᾽ --- ἐξεκλησιάζετε, Η., 8515, 150 δαστηθηἰοα ἠκκλη-. 

4. --- αὐτῷ μέλοι...θορύβου, α., 184, 2, Κ. 1. Ἡ., ὅ76, δὅ98, Ὁ. --- πολ- 

λούς, ογ6 ρῥγθαϊοαῖΐίνα. --- δοκοῦντα... λέγοι ; {}15, ἴῃ οοπίγαϑῦ ΙΝ Ὠ15 ἴου- 

Τ16 } Ὀοαϑίβ, 8 68, νουἹὰ ἔαγίμον ἀἸβρινιῦ 086. Ῥθορὶθ. λέγοι 15 σοῃβίτποα 
ὙῚΠ ἐπειδή; ὑγαηϑὶαΐθ: “δηά βῖησθ ἢ Βρόῖκο [6 γίουϑβ οὗ Τσϑαη θυ μα [μ6 

1 Δορἀφιῃοη δ." ---- καὶ ὅτι, “Δ ρα ]οΌ]ν]ν ἐμαῦ,᾽ οἴο. : καί 6 τ ΞΞ αέψιιδ. 
--- παρασπόνδους, Ὀοοδιι56 {Π6 ν70 8115. ῃδα ποῦ Ὅθθῃ ἀθη)ο] 564 τι ΐη [ὴ8 

ΒΡΘοΙΠοα ληθ,  ΒΊΟἢ δα ἡοῦ Ὀδθῃ ἸΙομσ ΘῃοαρΏ. --- ἔχοι, ἴοΥ {π|9 ἀῃα {Π 6 

[ο]]οίησ σου ρ8, 566 {π6 Ῥαᾶββαρθ Θομητηθηοα οἢ ἴῃ 6'., Ῥ. 168. ΤῊΘ γορίησ 

Πογο 10] οννοα 15 {πα οὗ [6 σοτηηοι ἰαχὺ, ἔοὸ᾽ ΒΟ Ἐδαομρηβίθι δηᾶ 

ΒΟΒΘΙΡο Ῥοτῃ τοδᾶ ποιήσεθ᾽ δηᾷ κελεύει. 

75. ---- ἄνδρες ἀγαθοί, ἴῃ {Π6 Ἰαησῦύαρα οὗ ϑδοὶ οὔ [ῃ6 Ῥο] [108] ραγίϊοβ ἘΠ 15 
ψα5 (6 ἀοϑίσπαίϊοη οὗἨ ἁ {61} Οὐ ΤΩΘΙ 0615. ---- γνόντες τὴν παρασκευήν, 
““ανίησ Ρογοοϊνοα {16 σοῃοογίθα δοίϊοι. ἡ ΟΟἸηρατο ὕπ6 τηθδηίησ οὗ [86 

δογῖϑὺ Π ἢ {Παῦ “οὗ ῃ6 ᾿τηροτξοοῦ, ἐγιγνώσκετε, 8 79. --- ὥχοντο ἀπιόντες, 

““τροῖς ὑμεῖς ἀορασίατο" Ε., 279, Νοῖο. 
76. --- παρήγγελτο, ἱ. 6. ΟΥ̓ {18 ΙΠΔΠΆΡΘΥΒ ΟΥἨ 6. τηροίϊησ, --- ἀπέδειξε, 

“ἐ ηοτηϊηεἰεοᾷ." --- ἔφοροι, 566 8 48, δηᾷ ποίο. --- κελεύοιεν, α., 247, Ν. 1. 

Η., 788..---- παρόντων, Ππο56 Ῥτοβθηῦ ϑ616 ἸΔΥσΘ]Υ οἵ {Π6 ΟἹ στο 108] Ῥατγῦγ. 

71. --- ἐν τῇ βουλῇ, ἤθη τ ρ] γἱπρ Ὀοίοτα [Π86 βαμαῖθ ἴο ᾿15. πα ρδοῃτηθηΐ 
ῬΥ Οὐἰδθ. Χου, ᾿οῖ]., 11. ὃ, 88 --49. Οοοαν 5 67. Ποαάογ, ὈΡ. 70 -- 78, 
τοῖο, ΗΠ ϊ8έ., ΜΊΠΙ. 249 -- 252. --- ὅτι... .κατέλθοιεν. Τη ΤΏ ΘΥΔΙΩΘΉ 685 ΞΌΘΘΟἢ, 

ἃ5 Τϑροτίβά ὈΥ ΧϑηόρΏοη, μ15 ροΐηῦ 15 ποὺ ζοπο θά, --- οὐδὲν φροντιζόντων 

Δ., {6 τοβιογαύϊοη οἵ {Π6 6χὶ]θ5 ὰβ ομδ οὗ [Π6 ὑγϑαὺν βυ ρα]αϊίοη5. 1 {815 

αὐζϊοϊο ταϑ τα] [Π6 ψνοῦῖς οὗ ΤΠ ΘΥδΙηθη65, 1Ὁ γὰ8. ἃ ροϊῃῦ ἴῃ ἔδνον οἵ 

Τιγϑἰδϑ᾽ α οἰαῖχῃ ἐπαῦ [88 ΨοΪς ἀϊθσταοοα] ὑγθαῦν 788 1}15 νγουῖς. --- πεπραγμέ- 
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γων, οοηδίταα ὙΠῈ αἴτιος, --- ὑπ᾿ ἐμοῦ, οοποίτιια τ] εἰρημένοις, Ἡ., 888. 
--- τοιούτων τυγχάνοι, “6 τηοῦ 50} ἃ τϑαιῖθα]." --- αὐτὸς... δεδωκώς, 50 
ΞΟΠ, 566 αὐτὸς ἐπαγγειλάμενος, ὃ 68. Βαπομοηβύοίη Ῥγοίθιβ αὐτοῖς, 

78. --- καί... καί... καί ; 115 ἀοουχηπ]αίίοη οὗἩ ὁΟὨ) Οὔ 5. ποῦ ΟὨ]Υ͂ 5819 
ἐπ6 οαπια]αύῦνα παύατδ οἵ ὑῃ6 ἀγρυχηθηῦ, θα 448. γϑμθιηθη06 ἴο [Π8 5[}]8, 
ΘΘΡΘΟΙΪΔΠΥ 15. ΔΘ] ΟΡΥ͂. ---- γεγενημένου, 5866 γεγενημένου, 8 64, Δῃα ηοΐδ. ---- 

τολμήσουσιν, ὕπ6 ἸπΠαἀο ῇἤπϊῦο 5] 6 οί, “πο ν,᾿ Ἰποϊα 05. ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ͂ Εατοβῦῃο- 

68. --- Θηραμένους ; ἴῃ ἰγθη5] αὐ] ηρ 1οἷα ἢ γεγενημένου. --- δικαίως, 50 
ἴαν ἃ5 8η δοὺ ἴῃ 1056} ἀβϑροῦο δηα οαὐγαρθοιβ τηᾶὺ 6 δχίθηπαίοα ὈΥ {Π6 

οογητηθηῦ ““Βοιγϑᾶ ἱη) τσὶ." ὙΠῸ} Οὐ 185, ηο ἀοπθῦ, 10 ψγὰ8. ἃ τῃδύϊοσ 

οὗ 56] ρυθβουνίίοῃ το ἀδβραῖο! ΤΠ θυατωθηθθ, ΏοΞΘ ἀδβουθϊοῃ οὗἨ Ἡ15. 60]- 

Ἰρασιθ5 ἰὼ {π6 Ῥγθοθαϊηρ Του] ΠΟ τηϑάρ 1Ὁ ΚΟ Ὁμᾶὺ ΠΘ νου ποῖ 

ΒΟΙΏΡΙΟ, 5Βῃο.]ἃ οσοδβίοῃ 56υΥθ, ἴο 168] ψ 1 ΟΥ]8. ἃ8. ἢ6. Βαὰ ἀραὶ] ψΊῈ 
Αποίρμοῃ, ὃ 67. --- ἐν ὀλιγαρχία, 566 [Π8 5δτὴη8 ἀηὰ ποίο, ΧΧΥ͂,, δ 7. --- ἤδη 

οὐκατέλυσε, ΟΘ΄, 19, Ν. 4, 0. [Ιηδίοδά οὗ ἤδη ᾿ναποῃδηβῦθι δἀορῦβ ϑαι 65 

οχμοπηάαΐίοῃ δίς. Τῆθ βἰαίθιηθηῦ ἴΠ6 ὈΘΟΟΙΊ65. ΘΟΠΓΡΑΤΥ ἴο ἴδοῦ. ΤΠορα- 

Τη6η65 ἀ]ἃ ποῦ ὑνῖοθ Ὀγοαὶς ἀόντῃ Ὁη6 ΟἹ ΘΙ, δχοθρῦ ἴῃ ἃ 5656 ΨὮ]ΟΙ 

ῬΓΟΌΔΌΪ ἀϊᾷ ποῦ ϑηΐον {Π|6 ΒΌΘΘΚΟΙΒ τᾶ. Ηδ Πιδᾷ Ἰῃηαθοά οο-ορονα θα ἴο 

ονου τον 86 ΕοὰΥ ἩἨπηάτοῖ. Βαὺ Π6 τοῖο ἄονῃ {η6 ΤΉ ταῦθ ον ὈΥ͂ 
Ἠΐ5. ἄραι, [Π6 χη ̓ οὗ τ θοῇ 1ηογοαβοα [ῃ6 1ηὐοϑίϊηθ ΒΌ 16 τ Πΐη {ἢ 6 

ἴαοίϊου, ἃ Πα σαν ἃ ἴαΐα]ὶ ΒΏοοΙς ἴο 105 βίδὈγ. Τὸ ἀνοϊᾶ {Π6 ἀΙΠ ΠοΟ]Όν, 

Οομοῦ ισύθοῦ οππθης Ὀγ Ομδηρίηρ' κατέλυσε ἴο κατέλνε, ““ἢδ δηθαγογθά ἴο 

Ῥγοαὶς ἄοιννη." Βαῦ {5 ἰ5 δροΙ ραν. ὙΠ6 ἰοχὺ ἂ5 10 βίαῃἦθ. ἡθθθ. ὯῸ 

δηλ ἀαϊΐοῃ. ---- ἂν ἐν δημοκρατίᾳ, ΞΌΡΡΙΥ δίκην ἔδωκεν. ἃ, 212, ὃ. Η., 

784. Οπ {8 φτοίαβίβ. ἱηνοϊνοά ἴῃ δικαίως, 8566 ποίδ οἡ μισεῖσθαι, ὃ δ4. 

ΤΉ ΘΥΔΙΉΘΠ65, 85. ὕΠ6. οΟΥ̓ΔΓΟΥ Ο]αΐταβ, 5ῃ οι ]ἃ αν θοθ Ραμ 6α αὐον {Π6 
ΘΧΡ]βίοη οὗ ἐμ Εουν Ἠπηάγοᾷ, δηᾶ ἀραίη, μαα 6 ]Ἰἰνοῦ, αἴῦον Π6 ἀθροβὶ- 

ἀΐοι οὗ {π6 Τ νυν. --- παρόντων καταφρονῶν... ἀπόντων ἐπιθυμῶν, ΘΟΙΏΡΆΤΟ, 
ἴον 16 [ογη, ἡγοῦντο... ἐποιοῦντο, 8 17, δηῃα ἀπειπεῖν., ἐπιλιπεῖν, δ 1. Α 56ῃ- 

ἐοῃέΐοιι5 Ποβουρέϊοη οὗ ἃ υϑβϑῦϊοθϑ δοίραῦου. ---- τῷ. χρώμενος, ““ὉΠΔΘΣ ΤΠ6 

ζαϊνοϑῦ γτοίθῃςθ," 1. ὁ, οὗ βανίησ 06 οἷν, 8 68 ; ὀνόματι, ἱ. 6. σώσειν, Ε., 

188, Ν 2, αηά 277, 2. Η., 607, ἃ, 789, Ῥ. --- διδάσκαλος, ““ἃ Ῥτογηρύον, "ἢ 

79. --- ἐκεῖνος, “ταῦ " Ἰοὴηρ οχροοίοα, --- μαχομένους ᾿'μέν.. ψηφιξζομένους 
δέ. ““μέν δῃηᾷ δέ 16 Οἴ 6 ΘἸΩΡ]ογοα 4150 ἕο ὀοῃηθοῦ ὄνγο οἴδιβθβ, οὐ τ Βΐ ἢ 
ΟἿΪΥ Ππ6 βαοοῃμα ῬἹΌΡΟΙΥ ὈΘ]οπρ5 ἴῃ [ῃ6 ΘΟΠΠΘΟΙΪΟΝ ; ΜΝ Ώ116 06 οὔ 15 

ΤΏΘΤΟ]Υ ἰηβουίθα ἴῃ ογᾶον ἴο μοὶ σῃΐθῃ ὈΥ οοῃίγαϑῦ {Π6 οἴδοῦ οἵ {π6 βϑοοῃᾷ. 
Πιυηιαηη8 ΟὟ., ὃ 149,11. Ποῖα δεῖ μὴ εἶναι 5 ποὺ 5811 1 γοίογθηθθ τὸ 

κρείττους εἶναι, Ὀτὺ ἥττους. ΔΛοοσοτάϊηρ)γ, [ἢ μέν οατιθ6 15. ἴο Ὅ6. ἰγϑηβίαἰθα 

Ὁγ ““ΜἘ116,᾿ οὐ ““βϑοίησ {δαὺ,᾿᾿ ψιτὰ ἃ Πηϊΐο νου, 116 δέ ΓΘΙΏ8115 ὉΠ ΤΔἢ}5- 

Ἰαϊοᾷ, ---- πολεμίων... ἐχϑρῶν, {Π6856. ΒΥ̓ΠΟΙΥΤΘ5. ΘΟΥΤΟΒΘΌΟΠ ἃ ΤΟΘΡΘΟΙνΘΙΥ ἴο 

186 1ιαὐΐηῃ λοδεΐβ ἀμ ἐπίηυΐοιιβ, [6 ΙΌΓΠΙΘΡ ἃ ἴΟΓΟΙσὮ ΟΥ ΡῈ Ό]16 Θμθην, 016 

Ἰατῦον ἃ ἀοχαθείϊο οΥὁ Ὀχῖναξο ο16. 
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80. --- ὧν, Ἰιἰδηρς χάριν. ΟΕ., 1ὅ8, Ν. 1. Η., 810. ---- ἴστε, ᾿Ἰπηροταίίνο, 

566 ποΐς ὁ χάριν ἀποδιδόναι, 8 θ0. --- ὦν.. ὀργίζεσθε, ἱτχρεγαῖνε, Α΄, 178. 

Ἡ., δ77. --- ἀποῦσι, ἱ. 6. ἴῃ Ε]ΘαΒῖ5, 566. Ζηυέγοι, ---- μὲν. ἐπιβουλεύετε, 560 
μοΐθ οὴ. μαχομένους μέν, ὃ 79. --- ἀφῆτε, 6΄., 86, Η., 728, ἃ. 

81. -- Ἰζατηγόρηται δή. ὅ0. Βα]κθ, ΕἸΟΒΌΘΓΘΟΙ, ΘΠ 6106, ἀπ ΚΔΈΡΡΒ, 

ἴον [ῃ6 Μ 55. κατηγορεῖτε δέ. ΑΙ50 Βαπομοῃδύθίη ἴῃ ΘΑ ]ΠΘΥ δα! ]}0}5, ἡ Ποβ6 

δἰχίῃ δἀϊίίοη θῃθηᾶθ ἴο κατάγνωτε δέ, ὙΠῸ ΚΑΥ͂ΒΟΙ αηα οἴμοιβ. ΤΊΔη5- 

Ἰαΐα : ““[Π6 δοουβαύίοῃ οἵ Βιγαϊοβύμθηθβ δῃἃ ἢΪ5. {ὉΓ]Θ 5 15. ΠΟῪ σομηρ]οία.᾽ 
α΄, 17, 1, ἀὰ Ν. 1. 6., 178, 2, Ν. 
ΓΘ ἀηα γϑὶθ οἵ ὑμ6 τομαὶ που οἵ [π6 ογαϊίοῃ 18. 88 [0]ον 8: δ 81 --ΟἹ, 

Οοηιηιεπίβ ογν ἐδι6 οοηιρίθέα ἐαδ6 α8 ἐξ βίωπιαβ. (1) ΤΏ δ 71.61.18] [ΟΓΙΩΔ] 1165 
δῖνθ δὴ πηάδβουνοᾷ δἀγναηίαρα ἴο {π6 ὑγγδηῖ, ὃ 81, ἴὉΓ ΠΟΙ. ΠῸ βύχθίοὶ οὗ 

ΒΟΨΟΙΪΥ ΘΟου]ὰ ὍΘ Θχοθϑδῖνο, 88 82, 88, ψ Ὦ116 ΔΥ τλλ σίου 18. ἘΠΏΞΘΘΙΏΪΥ, 

δηἀ ὑΠ6 ῬΙΌΡοΟΘαΙ δὐάἀδοίοιβ, ὃ 84; ψΠΙΟ. ῬΙΌροβαὶ, μου ΘΟ, τυ κ8 ὑπ 
ΔΟΘΟΙΏΡΠΟ65 οὗ ἴπ6 ὑταϊΐζοιβ, ὃ 8ὅ. (2) ΤΏοΒβΘ Ῥ] δ ουβ ἴοὸ ὑπ6 ἀοίοπαἀδηῦ 

ΔῚΘ ΤΘΙΏΔΙΪΓΑΌ]6 ἃ5 τθὴ οἵ ἀουὑ] τηϑῦῖῦ δα Τα Κοννάτηὶ ραϊγοὐΐβηι, ὃ 86. 

(8) ΤῊΘ ἀοίοημαδη 5 γι Π6 5565. 8180 ΟΟΟΆΡΥ ἃ ΒΙΠΡΊΌΠΪΔΙ ῬοβΊ (10 ; ΠΥ οἷν 

{π6 σουγῦ οὐϑᾶῖν ΓῸΥ 5]Π1ρηὺ ἀΙἰδοογητηθηῦ, ὃ 87, ἀπ βάρροβθ 1 ἰο Ὅ6 πιητηϊηά- 
[1] οἵ τὺ Πᾶ9. Ὀθθὴ δηδατοα δῃα ρογροίγαϊθα, 88 88, 89. (4) ἃ βαπδῖθ 

βἰαϊοτηθηῦ οὗ {π6 δ] τογῃαύνα 5565, βίρροα οἵ 411 δχοῖιβ δῃᾷ βυδίουίασθ 

ἔου 1Π6 νϊοηᾶς οὔ {πὸ ἀοίοῃηαηΐ, 88. 90, 91. --- 24, οαἰδπιογίαΐίον, ἰο ἐΐα ἔισο 

οἴαβ8865 0 τὐϊυϊεῖν ἐθ6 7μΥν τὐαϑ8 σοηιροϑβοα, δὲ 92--98 : (1) ἰδοβθ οὗ {16 οἱΐν, 

88. 92- 94, δῃᾶ (2) {μοβ6 οὗ {π6 Ρίτθιβ, ὃδ 9 -- 98, Ῥαβίηρ Δ ἄρ068] ἴὸΥ 

ΤΠ 6ῖγ νϑυᾶάϊοῦ ἸΡΟῚ ἃ ΒΌΤΩΠΊΔΙΥ βιατοτηθηῦ οὗ [86 τοῦ ἀηα Ῥγθβθηΐ βι ἐπι] 

οὗ 686}} γεβρθοθνεϊυ. --- Τὰ Ρεγογαΐίοῃ : (1) ἃ οοῃαθηββα τοϊϊθγαυύϊοη οὗ 1} 6 

Ῥυΐποῖρα] σἤαγροβ, 8. 99; (2) ἃ τοι ον ἴο {88 οοιχὺ οὗἨ {μ6 ἀπ πα ἴο 

ἴμοβα ππ͵]αϑῦν φραὺ ἴο ἀοραίμ, ὃ 100. Ξ'ϑθ ΑΠΑΙγ518. 

οἷς.. ἀνοίσει, ““ἴο ΠοΙη μ6 ΜΨ1Π τοί 1 ἀοίθμοο ἢ ; εἰς οὖς 15 [6 ΤῊΟΤΘ 

σΟΠ ΟΝ οοπϑίτοἰίοι ψ 0} ἀναφέρω. --- ἀπολογίας, Ρ]ατΑ), ψ ῸΠ τοίθσοηοο [ὸ 

8}1 ἐμ ναγΐοιιβ ομαγροβ. --- μέντου, “γαῖ; {18 σοπηθοῦίοῃ οὗ ἐμοιρ]ῦ 18 89 

ξ0]]ον 5 : ““ΤῊΘ δοουβαύίοῃ 15 οοιῃρ]θίθ, ψοξ 1 ουρὶιῦ ἴο Βροὰκ οἵ {Π6 δᾶνϑδῃ- 

ἴδ 06 ΟΥ̓ΘΙ {16 ΟἸΤΥ ὙΒΙΟἢ {Π15 0018] σίνοβ Εραϊοβθυμθηθβ, ἴον ἢ6,᾽᾿ οἷο. ---κατή- 

γορος καὶ δικαστὴς αὐτός ; αὖ ἤτεῦ “ἸΠποαὺ τοβίσοίϊου, θαΐ ἁ]ιθη, Αὔον 

ΤΊΔΗΥ͂ ΔΥ̓ΟΙΓΤΑΥΥ δχθουςομβ, ὑπμ6 ΤῊΪΡΕΥ σγοτο ΟὈ]]σϑα ἴο ΠΤ] 6 ΘΟὨ ΘΒ οη5. ἴο 
{88 νίεννβ οὐ ΤΠογατηθηθβ, 10 γα5. ἀοἐθυταϊηθα ἐπαῦ πῸ Ῥοῦβοι ἴῃ {ΐπ6 115ὺ οὗ 

ἐπ ρεν! ]οσοα ΤΉγοο ΤΗοιβαπα (566 ποία οὴἡ κατεψηφίσατο, 8 52) τηϊρὴῦ ὍΘ 

ἀοοτηθά ἰο ἄρα Ὀγ ὑμ6 ΤᾺΣ ἰποὰΐ ἀρρ68] (θη, 47611., 11. ὃ, 61): 8}} 

οὔθ 15, ἃ8. Ὀδίονα, μο]ἃ ὑποῖν Ἰῖνθβ αὖ 06 ὑνυδη θ᾽ του. ὕπαεν {15 γα], 

1, γα Ἰηθϊτηδίοβ, ἐδ νὰ. ὨΣΠΟἾ ΘΔΒΙΘΥ ἴον γα οί μθη68 ἰο οὐίαϊη νου ]οὺβ 

ἰδ ἰδ ἴθ ΠΟΝ ἴου {Π6 οἷτν ἴο ροῦ ἃ γογάϊοῦ δραϊηϑὺ ὩΣ ὈΥ ἅπθ Ῥγόοθβ5 οὗ 

αν. Οὐτωραγθ ἐμ τριαιῖς οὗ ατοίθ ἜΡΟΝ [88 ὉΠΟΟΙ ΒΟ Ομ 4] σοὴ ἀθιηπδ- 

ἰΐοῃ οὗἩ (86 εἷχ ρθμϑταὶθβ ἴου περίθοῦ αὖ 6 Αὐρίπαβθ ; “ΤΆΤ 85 Ῥ6θῃ ὯῸ 
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Ῥθορΐθ, ἀποίοηΐ οὐ τηοάστῃ, ἴῃ 056. σἱονγ {Π|6 ξουτηδ {165 οὗ 7] οἷα] ὑγῖα] 
ΘΓ Πα ὈΙ ΠΆ]ΠΠΥ ΠΟΤῈ βδουθα ἀπά 1 ἸΒθΘΠ 5816 ὑπδῃ {μαῦ οὗ {π6 Αὐμιοπίδηβ; 

Του} 0165 πο] ρ᾽ ΔΙᾺ Ρ16 ποίϊοθ Ὀϑίοσομαπα ὕο {Π|6 Δοσυβρα Ῥατύγ, ψΊ ἢ ἃ 

τηθαϑανοα δηᾷ 5 ΠΠοἰθηῦ βρᾶοθ οὗ ζϊτη6 [ῸΣ Ὠΐτη ἴο Τα κο ἢ15. ἀθίθῃοθα Ἰδἴουθ 
{Π6 ἀϊσαοῖβ ; 116 τόδ ἀϊοαβίθ ΘΓ χηθὴ ΜΏῸ δα Ῥθθὴ ΒΟΥ. ὈΟΙοτο μδηά 

ἃ8 ἃ ὈΟΑ͂Υ, γοῦ 6 Γὸ βο]θοῦθα Ὅν Ἰοῦ [01 ββοὴ. οσοαβίοῃ ἃ8 ᾿αϊνΙἀτπ|815.᾽ ϊ8έ., 
11]. 198. 

82, --- οὐδ᾽ ἄν, α΄, 42, 2, «πὰ Νοίε 1. ---- παρανόμως ; {86 ἴαξο οὗἩ [6 5ἷΧ 
σΘΉΘΓ4]5 οου ἃ Βαγάϊν [Ὁ1] ο αν ϑαροοβίθα ἀηα Ῥθθῃ βϑιρσοθίθα ὈΥ͂ ἢ 15 

ψοτ. ο Πᾶνα αἰγθαν οὐρβογνβᾶ, δὃδ 86, 68, ὑῃαῦ {Π6 οταῦου βϑοῃβ αἰγαϊὰ 

οὗ ἐμαῦ ἰορῖο, ὑμοπρὰ Ὁ 15 ὁ ὑπαὖ 6 οαῃ αΡά]ν Π6]Ρ τοίη το. --- ἀξίαν 
σοηῃδῦταρ ΜΙ λάβοιτε. --- ὧν...πόλιν, α., 169, ἀπὰ Ν΄. 2. Ἡ., δδδ. ὧν, ὉΥ 

αἰ ταούίοη ἔον ἅ. --- τί...-παθόντες, ““ὉΥ ἡ Παΐ 5Βιηενίηρθ "ἢ Ὑμαῦ τορι] 

Του οὗ {Π6 Ῥτοαβϑὶβ ἄοθβ {}18 Ῥαυο1}16 τοργοϑθηῦ Σ Οβουν ὑῃ8 Ῥοβιυομ. 
οἵ ἄν, ἀη!ά 566 ποίς οχ οὐδ᾽ ἄν ἀθονθο. --- εἴησαν... δεδωκότες, Ο΄., 18, 1. 

89. --- ὧν οὗτοι, [π6 δητοοοάοπὺ οἵὗἨ ὧν 15 ὕπ6 ἡμεῖς ἴῃ λάβοιμεν. ---- ἀλλὰ 

γάρ, 566 ἔπ βέτὴηθ 8η4 ποία, ὃ 40 ; Τγδηβ]αΐθ: ““ δῦ [ΨΥ δροαὶς οὗ [Ἀ]] βα18- 

Ταοίϊοῃ 3] ἴοχ,᾽ οἷς, ΤῊ15 6] 0 0168] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ 15 εα αἱν]δηῦ ὅο “΄ ΠΥ, ΤΊΟΤΟ.ἢ 
--- χρήματα τὰ φανερά, ““Τεα] ΡΥΟΡΟΙΙΥ,᾿ ἴῃ ἀἰδιπούίοῃ ἔγομι οα8}. δηα νδ]- 
ὉΔΌ]69 ΜΏΙΟΝ ὑπὸ ΤΉΪΤΕΥ Πδαᾷ ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ τοιηονθά. --- δημεύσετε.. ἔχοι, 6΄., 
54, 1, (Ὁ). ---- καλῶς ἂν ἔχοι, ““ψου]α 10 πΒαύοῖν 3 -- εἰλήφασιν ; οὔθοῦνθ 

[88 Βρϑοῖΐᾷϑὶ ἴοσοβ οὗ {π6 ρεγίδοί, ἀβθῃούϊηρ {π6 ὀομθππαμοα οὗ {16 τοϑ8]0 (6',, 

17, Ν. 2, πᾷ ἴβθῃι.), 8 ἀἰϊβεξμ οὐ ἔγοτῃ {Π|6 δουὶϑβῦ ἐξεπόρθησαν, ἀδῃούϊηρ᾽ 1η0- 

ΤΑΘΏΤΑΤΥ Ῥαβὲ Θσουστθηοθ, ΑἸ ΠΟΌΡὮ ραχὺ οἵ ὕπεβθ 1οϑ865 σου] Ῥ6 τηϑάθ 
δοοά ουαὖὐ οὗὨ 1[μ8 οοῃῇδοαίϊοᾷ οϑίαϊεβ οὗ 06 ὑγγδηΐβ, Ὁ γὰβ ποῦ ῬΟβ510]6 ἴο 
οἴἴδοῦ ἃ τοβίογαύίοη ἴο {π6 τἱρ Ὁ] ΟΠ Θ18. οὗὨ 811 [Π6 ῬΙΌΡΟΥΤΥ Μ ΏΙΟΩ δά 

ὉΠ]Α [Ὰ]1Υ ομδηρθα μαηα5 ἀατίης [6 Ὁγο  Ὁ]88. 

84. --- δίκην παρ᾽ αὐτῶν ; αἰΐον {686 ψογ5 Ἡδαομοηβίθιη δηα οὐθμουβ Ῥαΐ 
ἃ οοπ]οοξαγαὶ [ἀξίαν] πιθποσῦ, ἃ5 1 βθϑιηβ, β Ποϊοηῦ γθάβοη. δίκην ἃ]ο 8 

ογο βίαη πα 1611 1 0]Υ ΘΠΟῸΡΉ ἃ5 Π6 δαυϊναϊοηὺ οἵ δίκην ἀξίαν, ὃ 82, δηὰ 

ἱκανὴν δίκην, ὃ 88. ΟὐἸήραῖο δίκην δοῦναι δύναιντ᾽ ἄν, ὃ 87.":--- πῶς οὐκ αἱ- 

σχρόν, 5866 οὐκ οὖν δεινόν δα ποΐε, 8 86. --- ἡντινοῦν, Η., 816, 4. ὅδυ15 (566 

ΧΥῚΙ., Θοηογαῖ Νοίο, 1) ποτ οὗ ὕπνο Κἰπ5, δοοοσάϊηρ ἃ5 ἃ νυ] ]6 ρθη] υν 

νὰ ᾿ηΠΙοϊοά αὖ {π6 ἀϊδοσθοῃ οὗ {π86 οοαγὺ ((Π15 γγὰ5 ὑῃ6 δίκη τιμητή), ΟΥ̓ ἃ8 

ἐπ ῬΘΠΔΙΟΥ Μὰ8 ρυθϑου θα ἀπμᾷ χοᾶ ὈΥ Ιανν (δίκη ἀτίμητος). ΤῊΘ Ῥχεβθηὺ 

ὁ8586 ψὰ8 οὗ [η6 ΟΓΙΏΘΥ ΚΙηα, 85 [68 1ᾶνν οοητοιηρ]αΐοα ἢ0 5Ππ0}} ΔΟΘΌΤΔ ΠΑ ΟῈ 

οὗ ΟΥ 65 ἃ5 Εγα οϑΌΠ 6 Π65 νὰ5 ομαγρϑα ψ]. --- βούλοιτο, 6΄., 61, 4. --- ἄν... 

τολμῆσαι; τνὰ΄ῖᾶααῦ ἔοττῃ οὗ ὑΠη6 ἤηϊΐθ νον ἄοθ5 Ὁ}}15 τϑργϑβθηῦ ἢ Ο., ὅ8, σοτη- 
Ῥάϊα 41 διὰ 21. ὙἼμογθ ἄοθβ ὑπ 6 Ῥγοίδϑίβ ἄρῆθαυ ὃ 6',, δ2, 1. --- νυνί, 61- 

ῬΒδίῖς, --- οὐχ ἑτέρων ὄντων τῶν δικαστών ; ““{116 διδ76ί σΘη ταν μὰ5. {Π6 

αΥΐ1616, {π6 γγεαϊοαία ποῦ" : ΑὐΠο]4᾽ 5. αν. γοβο Οοηιροβίίοη : Ἢ. , δ85. --- 

τὴς τούτον πονηρίας ; 1ηϑἰεδᾷ οὗ τούτον νγὸ τοϊρ αὐ δχρθοῦ ἑαυτοῦ, βίῃσο {16 
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Βυ ] οὐ ὅστις γαΐογα ἐο ΕἘγαϊοβίμθηθθ (566 ποίό οἡ οἵτινες, ὃ 40, Δῃη ἃ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
ηιοΐθ ΟἹ. ὅς, ὃ 6) ; οὗτος, ἨΒΟΥΤΘΥ ΘΙ, 85 ὕΠπ6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ ἀεεοὶσπαξίοῃ οὗ δὴ αἄυο- 

ΒαΥΨ ὑπ οοτγέ, ἰ6 ποῦ ὩΠΟΟΙΩΤΊΟΏΪΥ 884 ὈΥ Γι γ5ῖα5, ΉΒΙΘ ψ)6 Βῃου] ὀχρθοῦ 
188 τοβοχίνθ. ὅ66 ηοΐδ οῃ τούτους, ΧΧΥ,, ὃ 88. --- ἤ.. ἤ, δααϊνα!θηῦ ΠΟΥΘ 

ΤΑΙ ΘΥ ἰο τοῖ.. δὲ [μ8π το ατέ.. ατὐΐ, Τἢ 6 ἀββίρῃηιθα σχομηᾶβ οὗ Ερδιοβ ΘΠ 68 5 

οομῆάοδποθ, καταπεφρόνηκεν δια πεπίστευκεν, Ὀοὶπρο ἰδηξαπιοαηῦ ἴο 680 ἢ 
Ομ, 85 6 οουχβα οὗ ὑμπουρηῦ ἴῃ ὑπ παχὺ βθούϊοῃ 5ῃ ον. 

85. --- ἐδύναντο ; ΨΥ 15 726 ᾿πηρογίθοῦ τιϑϑὰ ἤθγο 1ῃηβίθδα οὗὨ ἐδ δουϊβί, 
ἃ5 ἴῃ {π6 ποχὺ 1η6} Ο΄,, 49, 2 (Θδοοηα ῬΑΓΆΡΥΩΡὮ). ΟὔΒοσν {26 Θμβηρθβ 

οὗ παση.. 1 {15 βοούΐοῃ δηὰ {6 φῬγχθοθαϊηρ, δβ 1 Εγαϊοβύμθηθβ πα ἢ 8 
ΤΉΪΤΕΥ τ 616 Θαπίνα!θηῦ ἰθγη,8. --- μή, α., 288, 4. Ἡ., 889. --- συμπρατ- 

τόντων, Ο΄., 16, 2. ΟὈΙΏΡΑΙΘ τότε συμπράττοντας, ὃ 46. --- ἐλθεῖν, 1. 6. 1ηΐο 

οουγῦ. --- βοηθήσοντες ; ὑμ686 ὍΕΙΘ ἴῃ ρῬαεῦ ὅπ συνεροῦντες, ὃ 86, δῃμᾷ 1π 
Ῥαχῦ οὐ μοῦ Ῥϑίβοῃβ ἍῈῸ ἀρροαγθᾶ ἴῃ οουτῦ ὅο (τον ὑμῖν ἰπἤπθηοθ ἴῃ ἴανοῦ 
οὗ [π6 ἀοξοηδαηί. --- τοῦ λουποῦ ; ψιῇῃδὺ ἀἰδυϊηούϊοῃ ἴῃ τηθαπίηρ' Ὀθύνγθθῃ 0} 

ϑοαῖθλνο δηᾷ {8 δοουβαίίνο ὃ Η,., 591, 32)6 γγῖηΐ, 

“86. ---- συνερούντων, 566 ΟἸὀηπογαΐ ΙΝοίο, 4. --- ἄξιον θαυμάζειν, “γα νν6}} 
τὴν ψοπάογ, --- αἰτήσονται, Ἡ., 689, ““Μ11 Ιηἰογορά6.᾽" --- ἐβουλόμην, 6., 
226, 2, ἤπιε ρμγίπί. Ἡ,., 752. Τλκ6 {μ6 1,δὐΐη νοϊζοηι, ἐβουλόμην ἄν τηδὺ τοῖϑυ 

ἴο Ῥαϑὺ {1ὴ6, δηα Βδγο, Μ 10} εἶναι, γλ 685, “1 οοὐ]Ἱᾶ αν ]Βμ 6 Πθιὴ ἴὸ 

Ῥ6." Θ΄, 49, 2. Τῃ 8 22 [Ὁ 15 πβρᾶ ἴῃ χϑΐδσθποθ ἴο ργθβθηΐ {ἰϊπ|6. --- οὗτοι, 

ΒΌΡΡΙΥ προὐθυμοῦντο. --- ἤ, “οὐ ψ μούδοτ," --- οὐχ.. οὐδείς... οὐδέ, α., 289, 8, 

1αϑὺ ρατί. Ἡ., 848. ΤῊ διωρμαβὶβ οὗ [88 βἰγθηριμομθᾶ ποραῦνο 18 τόσα 

οἢ τὰ δίκαια, ἴῃ οοπ ταϑὲ ὙΠῸ {ἢ} 6 ῬΙοβοηῦ γϑϑαϊηθ85 ἰο ἀδίομα 1Π6 ψΊοηρ. 

Η., 8ὅ8, Ὁ. ᾿ | 
87. ---- ἄξιον ἰδεῖν, Θογηράϊα ΟἸΟΘΙΟἾ 5 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ, ορογο ργείψιην 65. οοσηο- 

800γ6, ΟΥ. ἐπι Οαἰϊ., ΤΥ. 8. --- τό... πλῆθος. Ἐδυοῃοηβίοίη τοδᾶβ τοῦ...πλή- 

θους. Βαὺ 566 ἔπ [Ὁ] οσίπρ δοοιβϑαύνοβ ὙΠῸ διά, Δηα ὁοπιραῖδ δ ὑμᾶς, 
ὃ ὅ8, δ ἑτέρους, ΧΧΥ͂., ὃ 29. --- τοὺς τριάκοντα σώσειν, ᾿πὐϊτηαίίηρ ὑπαῦ ἃ 

γονάϊοὺ ἔον Εγαϊοϑθμθηθβ μου] Ἠ6 ἃ νογάϊοῦ ἴον {πὸ ΤῊ ἰτύν. ---- δέτε “Κ ψ Ώ116.᾿" 
-- ἐπ᾿’ ἐκφοράν. ἘΤΟΒΌΘΤΡΟΙ οἶΐο5 Ζίβοῃ., 111. 288 : οἱ τριάκοντα οὐδ᾽ ἐπὶ 
τὰς ταφὰς καὶ ἐκφορὰς τῶν τελευτησάντων εἴων τοὺς προσήκοντας παραγε- 

νέσθαι. 

88. --- οὖς οὗτοι ἀπώλεσαν, ἃ τηροίοτ! 641 Δ0}}0}1Ποαίοη ἔτοσα ἴπὰ πἰ [ἢ - 

6014] τοίοσθηοα ἴο {86 [Ὁ] Ὶ Ωρ 6181186. --- τελευτήσαντες, οἴζθη 1864 Δ080- 
Ἰαΐογ, πἰυπουῦ {Π6 τὸν βίον. ---- πέρας.. τιμωρίας, “τὸ ἀθθαγγοᾶ ἔγοτῃ [8 - 

16 γΘΏρΡΘΔΠΟΘ ΟἹ. ΤΠ ΟἿ ΘῃΘΙη165.᾽) --- οὐκ οὖν δεινόν, 566 8 86. ---- τῶν μέν, 8566 

φιοίε ΟᾺ. μαχομένους μέν, 8 79. --- συναπώλλυντο, 6΄., 11, Ν. 4. --- ἐπ’ ἐκφοράν, 
85 δ ὑῃοτθ ὑγϑτα πὸ ἀοαδὺ οὗ {π6 ἀοίδηδαῃ ̓ 5 οΘοπἀοπηπαίίοη. --- ὁπότε, Β6- 

ἔσῃ {15 δῃᾶ {Π6 Ῥγθοθάϊμρ οἴδτιβθ βοὴ 510 ἢ. ΘΧΡΥΘΘΒΙΟῺ ἃ5 ὡς εἰκός 15 ἴτὴ- 
ῬΙ16ά. --- βοηθεῖν, ΘἸηρμαὐϊο : ΜΉΘ 50 ἸΏΘΔΗΥ 816 γοδᾶν ἴον [88 πιο ἀτάπουβ 
ΜΟΥΚ οὗ ἀοἰθηίηρ ὑμθτη, ΠΟΥ͂ ΙΏΔΏΥ τλοτα οι] αὐίθηα {ΠΟ ΕΠΏΘΤΑΙ 1 

8 
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89, --- καὶ μὲν δή, 566 {16 5616, ὃ 80, ἀπ ηοίδ6, ΤῊΘ ὩθΤΆΡΟΥ γρδᾶν ἴο 
οἱὰ Ἐγαὐοϑύ 65 ΟΟΟΑΒΙΟῺ5 ἃ 5ΔΙΌΔΒΙΙΟ Τοίθγθημοθ ἴο 15 ο]δίιη, ὃ 26, ἀντέλε- 

γον. --- πολλῷ, α., 188, 2. Η.., 610. --- εἶναι, ““ἰηαὺ 16 ψου]ὰ ἤανα Ὀδοι,᾽ 

α΄., 15, 8, ΒΆΡΡΙΣ ἄν, 566 οἷόν τ' ἣν, ἀηἃὰ ποίο, ὃ 49. --- ἤ, “ὙΠδὴ" [10 15]. 

ΤῊΘ ἱπρ] 16 εἶναι 15. ἃ ρῬγθϑοηῦ θηβθ Ποῖθ, Μ Ή116 δὴ Ππηροιΐδοῦ Ὀαΐοτο. ---- 

ἀπολογήσασθαι, {π6 ἀἰδυϊπούϊΐοη Ῥούμνθθῃ [Π6 συνεροῦντες δηᾷ {16 μάρτυρες 

5 ἀτορροϑᾶ αὖ {πἰ5 ψογὰ, ψ ΙΟΏ ΔΌΡ]165 ἴο Ὀοΐῃ, 5 βοηθοῦντες : 8686 {6 Ῥγο- 

οραΐηρ βοηθεῖν, ὃ 88, --- τῶν ἄλλων. “Ελλήνων. Τιγ5185 τηθοὺβ ὑῃ6. οἰδίγη 

ὑμπαὺ Εταϊοβίμθῃθβ 15 0886 Ἰθαδῦ ΘΌ]ρΡΔΌΪ]6 οὗ 6 ΤῊ γον, ὉΥ οἰαϊτηϊηρ ὑμαὺ Ἠ6 

18. ἃ ΟἰδϊΖζοῃ ΜὴῸ ἢὰ5. Ὠδυτηθᾶα 18 ΘΟΏΥΥΥ ἸΏΟΥΘ ὑπδη ΔῺΥ [ὈΤΟΙΡῊ ΘΠΘΙΏΥ. 

ΟοΙΏρατο Οἴοοσο ὧν Οαἶί., ΤΥ. ὅ : χιιῖ αὐέθην γεϊριδζίοο δἰξ ᾿ιοοίΐβ, οιύὴν οἰυθην 
6886 τυιἐϊο Ὠιοῦο ροδδὲ. 

90. --- δείξετε, 6΄., 25, Ν. δ, (α), ΜαΙΚ]Δη ̓ 5. Θοπ͵θοῦγα] οπιθηδαξίοη οὗ 

88 ΘομμΠΊοῺ τϑαίηρ δείξατε. ΤῊΪ5 ἀηᾷ [16 [0] ίηρ βθοϊίοη μᾶνο Τ]ΔΊῺ]Υ 
ἴῃ σίονν ὑπ οἷζγ ραγῦν, 0 ἅτ αἰγθοίν δα ἀγθϑβθα ἴῃ ὃ 92. ---- δῆλοι. ὡς, Θ΄., 
118, Ν. 1 δὰ 10. ἘΎΔΙΟΙΚΘὴ ΤΘὨΊΔΙ 5 ἐμαῦ [6 ΟὨ]Υ͂ ΟΥΘΥ ΘΧΘΙΏΡ]6 οὗὨ {115 

οομϑίσποίίοῃ ἴῃ ροοά Αὐὐὸ [ὈὉΤ056] ψυῦουβ 15. Χϑῃ. Ἅπαῦ., 1. ὅ, 9. --- τὰ... 

προσταχθέντα, 8 41} 1510 ἰο {π6 ἀοίομἀδη 5 Ρ]6α, ὃ 25. 

91. ---ἀποψηφισαμένους, 6., 277,2, ἩΗ.,, 789, Ὁ. ---κρύβδην, “1 δοογού.᾽ 
Η., 492, ἢ. 86 Θδηογαῖ ΝΝοίθ, 8. ΟὐΟμΡ. Τθοιμοβίῃ. ΧΙΧ, 289; εἰ κρύβδην 
ἐστὶν ἡ ψῆφος. 

92. --- ὀλίγα... ἀναμνήσας, α., 1ὅ9 ἀπ Ν, 2. ἩΗ,, δδ4. --- καταβαίνειν, 
1. 6. ἤἔτοῦγ {πμ6 5Ρθδῖκου 8. ρ]α ον ((βῆμα). ---- διὰ τούτων, ΘΟΙΏΡΑΙΟ διὰ τὸ 

πλῆθος, 8 87, ἀνιᾷ ποίθ. ΤῊ ροηϊῦνο νἹτἢ διὰ ἀρηοίίζηρ [6 ηιδαλ5, δηᾷᾶ 

186. δοοαβϑαῦννο ἀθποίην {ῃ6 εΠλιοϊογνξ οαιι86, ἅτ ἴῃ [158 σοημπδούίΐζοῃ δοιὰ 

Θαυϊνγα]θηΐ. --- παραδείγματα, Η., ὅδ6, 8, ““ΑΥΠΙΠΡ᾽ ΘΧΘΙΏρ]65.᾽ --- ἔχοντες, 
ἜΜ," Ο., 109, Νοῖδ 8. --- ἤρχεσθε, ἴῃ [15 οΥα 1165. π6 μαἰϊθἤα] μο88. οὗ 

188 γῬαδὺ Ἐγυδπην, 85 οομίγαβίθα 10} ὑἢ6 Ῥταβθηῦ ΠΌΘΙΤΥ ἜΧΡυδβββά, ὃ 94, 

ἮΥ πολιτεύεσθε. --- πόλεμον, α., 1ὅ9. Ἡ., 547, ἃ. --- ἡττηθέντες, ἴῃ {118 10]- 

Ἰονίηρ ραταᾶοχ ὕμ86 πηηδῦμυχα] 685. οὐ ὑπο ὶν τϑοθηῦ 0101} νΓᾺΣ 18 Ὑ6}1 ΟΠαγϑο- 
το} 1ΖΘά, 

99. ---- οἴκους ; οἶκος οἴζοη -Ξ οὐσία, 85, [,ϑῖ85, ΧΙΧ, 47: οἶκος οὐκ ἔλαττον 

ἡ ἑκατὸν ταλάντων. --- ἐκ τῶν πραγμάτων, ““85 ἃ Τα5]} οὗ {ποῖν δᾶτηϊηϊδίγα- 
τίοη." Οὐομηρατῖο ὃ ὅδ: {88 πατταίϊνο, 8δ 6 -- 290, 1,85 Βα υϑδη αῦοα {6 ἈΒ56γ- 

ἰΐοη. Ἐδαπομοηβίθίη δπᾶ βομοῖθα Ῥεΐογο ἐκ ᾿ηβονὺ [ἄν]. Βυΐ Ψ1}116. Ῥϑύβοῃδὶ 

ἀαστδπϊζθιιθπὶ τροιϊα ἤῶνα δθθγυ ἃ Ὑθβα]ῦ οἵ ῬγΟΪΙοηρϑα ῬΟΥ͂ΘΙ, 1Ὁ ἡρα8 ΔῊ 

αοίτι81 γοβοϊῦ 8116 ἐποῖν Ῥόν Σ 1αϑιοᾶ. ἘΥΟΠΘΓΡΌΥ δηᾶ οὔμθυβ {δ γ ἴου8 
γρίβοῦ {πὸ [ἄν]. ---- ὑμᾶς, 1. 6. γοὰ 885. ἃ ΘΟΙΩΤΩΠΪΥ ; ὕμεγο τοῦθ πα Ἰν] πα] 
ὀχοθρθίοηϑβ ἴο ἐμ6 ΤῸ]Θ; 866 {16 παχὺ οτδίΐοῃ, 8 16. --- συνωφελεῖσθαι, ““ἴο.. 

Βῃδιθ Ὀεηθῆϊΐβ," συνδιαβάλλεσθαι, ““ἴο 5ῆδτα δοουδαίϊοῃβ᾽᾽ ; ὑμᾶς 18 ΒὈ- 

Ἰροῦ οὗἨὨ ῬΟΪᾺ ; 85 ἴο {π86 ἰᾶθα, 5686 πιοέθ οἡ πᾶσιν ὅσοι, ὃ 80. --- κοινούμενοι... 

μεταδιδόντες, ἀδποίίησ [88 πηθ8ῃ9, 5660 ἀποψηφισαμένους, 8. 91. --- ἐκτῶντο, 
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α., 200, Ν. 2. Η,, 702. ---- τῶν ὀνειδῶν, 1. 6. ΤΥ ΘΟΙΏΡΌΙΘΟΡΥ. Ῥαγἐϊοϊραϊίοι 
1 ΠΣ Οαὐγαρθ8 : σοχηρᾶγὸ Ρ]αῖο, “44οϊ., ὃ 20 : καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς 
πολλὰ προσέταττον βουλόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. ---- ζοντο εἶναι, 

Ο., 1δ, 2, Ν. 8. ὅθε μοίσ οὐ ᾧοντο κτήσασθαι, ὃ 19. “ΒΥ 500} Ῥαγίοἱὶ- 

Ῥαύϊοη,᾽᾿ τοιηαιῖ ατούθ, “ 0μ686 οἰ Ζαῃϑ Ὀθοδμηθ ΘΟ ΡΓΟΠ.564. ἀηα ἱπι το 

ἴῃ οὐἴπιθ, δηᾷ, 8 1 ΜΈΣ, ΘΟηΒΘη  Ρ᾽ ῬΔΥΓ165 1 [88 ῬῈ]10 γα ἴο 8}1 [86 
Ῥτοἠθοίβ οὗ ὑμ6 ΤΥ ; Θχροβθα ἴο [6 βϑϊὴ8 βΘη6ΓἋ] Ἰιατϑα ἃ5 [16 Ἰα (θγ, 

δῃᾶ ἰηἰογοβίθα ΤΟΥ ὑπ ἷῦ ΟῚ βαΐθν 1 τηδλη δὶ] ηρ' [Π6 οχιϑύζηρ' ἀοχΣ 10 ..᾿" 

Ητ1ί., Ὑ111. 244. 
94... ἀνθ᾽ ὧν, Ἡ., 818, 3η6 ργἱηίΐ. --- ἐν τῷ θαρραλέῳ, α., 189,2. Ἡ., 496. 

--- τιμωρήσασθε, Ἡ., 691. --- ἤρχεσθε, γϑ04]]Π}1πρ {πὸ οἄΐουβ ποχὰ (886 ἃ 92) 
ἴογ {η6 βᾳῖ οἵ {π6 οοπέγαϑῦ, --- νῦν ῬοΙοηρΒ ΜΠ πολιτεύεσθε, Ἡ., 888 ; 
ΘΟΙΏΡΔΙΘ εἰρημένοις ὑπ᾽ ἐμοῦ, ὃ 77, ἀπᾷ ποίδ. --- ἀρίστων, 1. 6. Ἐμ6 ἄνδρες ἀγα- 

θοί ἴῃ 8 97. ---- πολεμίοις, {16 ὑγταηΐδ πον Ῥεβιθρϑα ἴῃ Ἐ]Θ 515. --- ἐπικούρων, 
ἴῃ ραυγίϑοη οὗ 700 δ ρατίδῃβ ; 566 Ζ7ηὐγοά, --- ἀκρόπολιν, ΤῊ ΑΟΤἸΟΡΟΙΊΒ, ΟΥ̓ 

οἰϊαᾶο] οὗ ΑἸΘΠ5, νγὰ8. “ἃ Β6 816 ΟΥ̓ΔΡΟῪ ΤΌΟΚ Υἱβίηρ' ΔΌΓΟΡΟΥ δρουῦ 150 θοῦ, 
ὙΠ ἃ ἤαΐ βαχαχὶῦ οὗἩ ἀρουῦ 1,000 ἔδοῦ Ἰοὴρ ἔγογῃ ϑαϑύῦ ἴο υϑϑῦ, Ὁ. ὅ00 Ὀγοδᾶ 

ἔχου ουΤἢ ἰο βοαθμ." [Ὁ ψὰβ {Π6 ΟΠ 6Γ σομύτα οὗ {116 ἀγο Πδούαγα] ΒΡΊΘ ΠΟΥ 
οἵ Αἴῆὔθῃβ. “"Ἂ"αἔτον ὅῃ6 Ῥουβίδῃ 85 ῃ 8 ΑΟΤΌΡΟΙ]15 δα οραβθα ἴο ὃ8 11- 

ἨΔ ὈΙ 6, απ νγὰ5.. . .. σογοτθᾶ ψιῦ ὑΠ6 [θ}]65 οὗ ροάβ δηᾷ ἤθῖοθβ, δπὰ 
ἔδὰς 15 Ῥ]αὐέογτα Ῥχβαθηξθᾷ ποῖ ΟὨΪΥ ἃ βδῃοῦθανυ, θα} ἃ ΤΩ ΠΒΘΏΖΩ, ΘΟμ Δ’ ἢ]; 

88 βιηοοῦ Ῥγοάδιαοίζοῃβ οὗ [86 ἀγομίϊοοῦ δῃᾷ [Π6 βου]ρίοτν. Ὁ (ϑ'πΣ 0} 5 δηπα ον" 
Ἠϊδὶ. ΟΎεοοο, ΟἸ. Χ., ψ ΈΣΘΝ 5866 ἴΟΥ ἃ ροοᾶ οοπμαοηθοᾷ δοοοὰσμῦ οὗὨ {Π 8 ΑΟΥΟΡ- 
9115.) ΤῊ οοοαυραίίοῃ οὗὨ {ποὶν πδύϊομδὶ βδῃούαδυυ ΟΥ̓ ἀΟΙΏἸ ΠΘΟΥΙηρ᾽ [ΟΓ6161}- 

ΟἿ τητιϑῦ ἤδγνο βυστθα [6 ᾿παϊρηδίοῃ οὗ ΘΥΘΙῪ ραϊχιοῦϊο Αἰμοαΐδη. 
{818 6 ]Π-Ρρὰ  ἀΡΡΘ8), ὑμογθῖοσθ, {Π|6 ἬἼγδίου 910565 Ὠἷβ δι ἄγθϑ το {πα Ρουθ 

οὗ 18 ἈθΑΥΘῚΒ ἔγοτῃ Ἡ Ώ]ΟῺ Ὠ8 τηἱρ]νῦ ΔΡΡΥΘΠΘπα βομλα Ορροβι (ΐοῃ. 
95. ---τϑσαῦτα, 566 ἴΠ6 581η6, δηἃ ποΐθ, ὃ 47. --- Πειραιῶς, {π6 ῬΊΤοτιϑ 

ῬΑΥΥ γὰ5 π6 οὨ6 ΜΏΊΟῊ 1, γ8185 μδα βἰαθα 1, 566 Ζυἐγοᾶ., δ οἢ ΜΏΟΒΘ 

[11] βυτραίην 6 τλῆ ΤΟΙ. --- μάχας, 566 πόλεμον, ἀπ ποΐο, ὃ 92. --- 
ἀφῃρέθϑητε τὰ ὅπλα, α., 164. Ἡ. δδ8, ἃ. 66 ποία οἢ ἀφείλοντο, ὃ 40. ---- 

ἐξεκηρύχθητε (5666 ΧΧΥ͂,, ὃ 22. Αἴοῦ {πΠ6 ἀοοίγαοίίοι οὗ ΤΉ ΘΓτηθηθβ, [89 
ΤΊΤΟΥ ἴουραἂθ {πο86 Ψ110 ογθ ποῦ ϑητο]]οᾶ ἴῃ ὑπ ιν Προ 118ὺ οὗὁὨ [Π8 
ἼΏτο ΤὨοτιϑαπα (8606 ποέδ ὁ κατεψηφίσατο, ὃ 52) ἴο Θῃἴοῦ [86 οἷΐγ. Χρη. 

οἰ, 11. 4.1. --- πόλεων, [Πο56, πδῃλοῖν, ἢὰ Δ]]ΠἸάποθ ψ ἢ βρατία. Χαπο- 
Ῥίοη, ἃ5 ϑὺ Τοίουγθα ἴο, βαὰγ8 ἐνέπλησαν καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν 

ὑποχωρούντων. ΑἸτηοβὺ 8}} οὗ ατθθορ χὰ5 ὑπο 1ποϊαἀρα 1 [ἢ6 ΤιΔοράθογηο- 

Ὠ1Δ) 8] 866 ; ΟΟΙΏΡΑΓΘ ὃ 97, πανταχόθεν ἐκκηρυττόμενοι. ὥονθιαὶ οΟὐἐ168 

Τοῦιβοα ἴο σΟΥ ΒΥ Δ 86 ἀθιαπα οἵ ὥραγία, Θϑρθο Ὁ ἴμ6 ὕνο δΌονθ 
Ὠδϑιηδα, 1 ΑΥΡΌΒ, ἀπ ΟΠ α]οὶβ ἴῃ ΡΟ. ---- ἐξητοῦντο, ἴὉΓ ὑμ6 τη ]6 
γοΐοθ, ΘοτΏΡατα ἠτήσατο, ὃ 59, αἰτήσονται, 8 86, δῃηᾷ ποίθ86. ΤῊΘ ἀοιμδπᾷ οὗ 

ραρία νγὰβ ἱπϑρ τα ὃν {16 ΤῊ Ϊν, δῃᾷ 18 ὑπ υθίοσβ σμαγρϑᾷ ἴο ὑμὶν δοοοιηΐ, 
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96. --- ὀργίσθητε ; ἀἰδιϊηρσο θη ὉΥ [η68 δοοθῃΐῦ {ἢ 6 δουῖβϑὲ ἱτηρογαϊνο ἔτοπὰ 
{86 δουῖϑῦ βΒι δ] μποῦν. ἩρΡΗν ἴον Αἴ θη5, {818 ΒΤ ἀμ παίαχαὶ ἀθβίτο 

οὗ τονϑηρο αἰ ποῦ σομέχο] {86 ΡΟ] ΟΥ̓ οὗ {86 τοβίογθα ἀθιηοοσδου, ὅ'6α Ζηυΐγοα, 
“ΠῚ 6 Αὐμϑηΐδῃ θθηλοβ, Οἢ. ΘΟΙΏΪη 80 Π ΟΠ. ῬΊΓΘαβ, ΘΧ ΣΟΙ οὶ [6 ΥὙὰ76 

ῬΒΘΠΟΠΊΘΠΟῺ οὗ ἃ τοϑϑίογδ 0), δῇ οὐτι61 τόρ Βα ογεα, βϑουι βοϊηρ' 811 [6 
ΒΧΟΩΡ ᾿τηΡΌ]86 οὗ τοίδ]αύίοι ἴο ἃ σθηθσοὰβ δηά ἀθ] 1 ογαΐθ τορασαὰ ἴῸΣ ἰὴ8 

Τα ΤΘ ΤΩΔΙῸΙ οὗἁὨ [π6 Θοχταοην 641." Οατοίσθ, Π8έ., Υ 111. 8085. ---- ὅτ᾽ ἐφεύ- 

Ὑέτε, “θη γοὰ ΜΘΙΟ 1 6ΧΙ16,᾽ --- οἵ, ΘΟἸΙΏΡΑΙΟ οἵτινες, ὃ 40 δῃηά ὅς, ὃ 6ὅ. 
--- ἀγορᾶς. ΤΊ ΑρΌΓΆ ---- ΟΘΟΥΤΟΒΡΟΠΟΙΠρ 1 παύατο ἴο {16 Εὐχαϊη αὖ ΒΟΠ16 --- 
1ΑΥ αὖ πο ἴοοῦ οὗ ὑπ6 ΑΟΣΟΡΟ]15 Τονγαγαὰ [26 που ηνγοϑῦ ; ποῦ βου ηννθϑὺ, 88 

ΘθΒΘ ΑΖ ]Υ βἰαϊθα (8686 στην 5 ἥαρ, 1875). 1Τῦ ννὰβ δἀογηῃρᾶ ψ 1 οΟ]ομ 8485, 
ο06 οὗ ΜΆΘΟΙ, [6 Στοά Ποικίλη (τοῖα ΜΈΣΟΙ {6 ὅ΄Τοῖο ῬὨΙΟΒΟΡΏΘΙ5 σοὺ {πο ὶν 

Ὡ8116), 85 ΘΒ ΘΟΙΔΙΠΠΥ [ΆτηουΒ ἴου 105 ρα ηρ5 ; ἀπ ψγ͵ὰβ 1πη64 ὙΠῸ [θη 168 
δηα [6 βίαϊιοϑ οὗ ροάβ δῃᾶ ἤθζοθβ. Ἡθγα α͵8ὸ γ)ἷαὰ8 ὕπ6 δοηδαίθ Ηουβα (βου- 
λευτήριον), δα {Π68 θόλος, οὐ Βοππα Ηοαδβθο, 1 816} ἐΠ6 Ῥτυγίδποβ (5666 ΧΥ͂Ι,, 

Θοηογαῖζ Νοίο, 3) ἴοοϊκ ΠΟΙ ΘοΙμοη τηθ8]5, δηα οἤἴοσθα βϑουῆοο, Α8 8 

ἴοσυϑβ οὗ ροΠ 104] ἔγοράομα, δα ἀπάᾶάθυ [16 Βρθοῖα] ῥγοϊθούϊοῃ οἵ [6 ὑαύθὶαυν 
δοᾶβ Ὑοβα βύαίτιθβ λα ὑθι 165 1Ὁ οοπίαϊηοα, [16 Αρογὰ 15 50. ΠΟΔΉΌΙΥ 
τ ΘΗ ΟΠ Π6ΙΘ 1 ΘΟμηθούου ΜΙ τῶν ἱερῶν, ἃ5 ἀοδβοογαίθα ὈΥ {Π6 ν]ἱο]αῦουβ 

οἵ οἷν] ΠΣ ΡΟΥΌΥ. -- ἐκ τῶν ἱερῶν συναρπάζοντες, 6. σ. ΤΉΘΥΔΙΊΘη65 ἢΔα ὍΘΘΏ 
ἀταρσοοά ἔχοι {88 αἰΐαν οἵ ΗἩ οϑίϊα ἴῃ [π6 βοῃαΐθ μοῦβο. ---- φονέας αὑτών, 1. 6. 
ῬΥ ἀνϊηκίηρ [86 Βα] Κ-οῦρ. --- ταφῆς, 566 ὃδ 18, 87. --- βεβαιοτέραν ; 

ἴμογο 15 ὦ Κἰηᾶ οὗ (γλοίογίοαϊ) ΖΘΌρΥηδ ὮΘΙΘ ; ἃ5. ΔΡ]16 4 ἰο {16 ρονθζῃχηθηῦ 

1ῦ Τηθ8}5 ὩΔΟΥῈ βδίωδίθ, ἃ5 ΔΡΡ]16α ἴο {π6 ἀἰνίηθ γθηρθδηο8 10 ΤΊΘΔῺΒ Π1076 667"- 
ἑαΐπ. ἙἘοΥ [86 ἀοδηϊίοη οἵ σγαηιηιαύίοαϊ Ζοαρτηδ, 566 Ἡ. 882. 

ΟΥ. ---ἰ διέφυγον ; διεφύγετε σου] οοττοβρομηα Ῥϑῦζοσ ἱ ἢ {86 σοποϊπάϊηρ, 
ἤλθετε. --- πλανηθέντες : ἴον 6 ΕΠ Τὴ οὗ [δ6 οχίγοσηϊδίβ ἴῃ {6 τυ Το Ὁ 

οὗ ΤὨΘΥΔΙΏΘΠ 65, 500) ἃ. ΤΟΙΡῚ ΟΥ̓ἁ ΓΟΥΤΟΥ βού ἴῃ {πγτουρμουῦ Αἰίλοα, {πᾶὖ οτηϊ- 

δταῃῖβ ἴῃ σγοαὺ πα ὈΘΤΒ, Πα την ἴῃ οτοαὺ ἀοουϊ αἰ οι, ϑινατιηθα ᾿ηἴο 4}} 

[68 8Δἀ]δοορηΐ αἰ σοίβ. --- ἐκκηρυττόμενοι, 566 ηοΐΘ. ΟὨ πόλεων, ὃ 9ὅ. --- πο- 
λεμίᾳ, ρῥγοάϊοαΐο, οοτηρᾶτο ταχεῖαν, ἀπ ποΐο, ὃ 70 ; ὑγϑηβίαῖθ, “ὑμῖν ἡδυϊνθ 

οου ὗν,  ΒΙΟΩ δα Ὀδοοπλθ ἃ Ποβί1]16 σοπηΐτγ." --- τοὺς μέν, 1. 6. ἔποδε Ἰοἵᾧ 
Ῥομιηᾶ..... τοὺς δέ, 1. 6. [Πο86 ἴῃ 6ΧῚΪΘ; ἴῃ ΘΔ0 ἢ οα86 [ῃ6 Ῥγθοθαϊηρ τοὺς 

παῖδας. --- ἘῸΣ [8.68 ὕδγμη8 οἵ Ῥϑᾶθθ, 866 Ζυΐγοά. 80 ΤᾺΥ ἃ8. ΘΟ ΠΟΘΤΏΒ ϑοῦθαϊ] 
Πρ ηρ Ῥούνγαθῃ 86 ῬΙσοοα5. Ῥαγύν, ὑπο ΤΉΧΑΒΥ θ.]85, δηα {86 ὐραχύδῃβ, 

ὍΠΔΟΥ Ῥαιϑδηΐαθ, [ῃ6 ὨΟΏΟΥΒ οὗἨ νγᾶν σγοτα Ομἱοῆν, ὑμουρἢ ἠοῦ ΒΟΥ, τ ἢ 

μ6 Ἰαϊευ. Βεῦ {8 βρίτῦ δηᾶ ἔογοθ ἀἰβρίαγθᾶ ὉΥ ὕπμ6 ἊἽσὶ]θ8, ἰοσθῦμου 

1 [Π6 ὉΠΙΥΘΙΒ4] ΟἸδτηοΥ ἀραϊηϑῦ 086 Τ]θρονοσπτηθηΐ οὗ Αἰ Θη5, Θοτ Ὀ]ηθα 

ὙΠ 086. 8η11-1 γβδηατίδη δ ]ηρβ οὗ Ῥαυβδηΐαθ ἰὸ ραΐ ὅπ βρβϑᾶϊθδὺ δῃᾶ 
ἴο ὕπο ὑπο Ὁ]65. ὈΥ ἂπ δοοοιητηοᾶαίζοῃ βαὐϊδίδοίοσυ τὸ ὑμ6 Αἰμθαϊαηβ ῃθη- 
βοῖγοβ. ΕὟὉΥ ϑραγία ΠοΙΒ61} [15 ψὰ5 ποῦ ΟὨΪῪ {116 δα βῖ 1 οΟτ 786, ᾿αὖ 4180, ἴῃ 

, δὴ 8 νἱϑὺ οἵ {π6 ΟὙ δ 8 βθπουα ]ν, {Π6 ΤΔΟΓΘ ῬΟΡΌΪΑ 0Π8. 
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98. --- τούτων, ““[μ656 οἰἠθοῖθ,᾽ ἱ. 6. ὅμ6 Ἡροσδϊο δηἃ ὅπ6 τοβὑοσαξίοη. 
6., 171, Η.., 580. ---- ἄν, 5686 ποΐ6 οὨ οὐδ᾽ ἄν, ὃ 82. --- ἐφεύγετε ; ΨΥ ποῦ 
δογὶδί, π|κ6ὸ ἔπμ6 οοπηροίθα γουῦβ  ὅΞ'566 ἐδύναντο, δῃᾷ ηοέθ, ὃ 85 ; ὑτδῃ5]αΐο, 

ἐψόῃ που]ά ΡῈ ἴῃ Ἂχ 6." Η,., 688. --- μὴ πάθητε, 6΄., 20 ἀηὰ 46. --- τρό- 

πους, ἃ5 ἀοεουΡοά, ὃ 96. --- ἐπὶ ξένης, ΒΌΡΡΙΥ γῆς. --- συμβολαίων, “1048; 

ῬΙΤΟΡΟΙ͂Υ, Ὀομ 45. οὐ ποΐβϑ 0 τθραγτηθηῦ οὗ 108}8. --- ἐδούλευον, 45. θουμπα ἴο 
Ἰἰφυΐϊᾷαίο ἐποῖν ᾿πἀο ύβάμ 688 ΕΥ̓ ἃ ἴδ ν ὕθστη οὗ ΒΈΥΎΊΟΘ. 

99, --- ᾿Αλλὰ γάρ, 5.66 ΧΧΥ., 8 17, ἀῃᾷ ποΐο. ---- τὰ μέλλοντα, οασϊνα]οηῦ 

ἴο ἃ ἔμελλεν, ὙΠῸ δὴ παρ !ϑᾶ ἄν, α΄., 49, 2, Ν. 8, (0). --- οὐ ϑυνάμενος εἰπεῖν, 
Τοοαστηρ ἴο {π6 Ὁπουρηῦ τ τ ΐθἢ Ὧ6 Ὅσρραμῃ, ἀνάγκη.. ἀπειπέϊν, 8 1. --- 

προθυμίας, α., 172. Η.., ὅ75. --- τῶν ἱερῶν, ἃ ἴθητη ΘΟ ΡΥ μοπμαϊηρ, ὙΠῸ 
[6 Τθηλ 0165. μοι βοῖν 88, 8180 Τ.6 τιον Ὁ]65 Ὁ τείη, δηα [86 Ἰαπ 8 ὈΘ]οπρίηρ' 
ὑμοιεῖὸ : {π6 ΨΊΔΟΥ ὁ ρὩ ΠΟΊΟΙΣ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴῃ ἀπέδοντο ; [μ6 ΠΔΙΤΟΥΤΟΙ ἴῃ εἰσι- 

ὄντες --- ἐμίαινον ; [Π6 ῬΥΘΘΘΠΟ6. ΟΥ̓ ἃ Τη8}.-51 4 76. ΟΥ ΟΥΒΘΙ ΟΥ̓ 2124] ΡΟ] αἰοᾶ 
{86 βἀποίϊθμανν. ΟὈβαῖνο ὑπὸ ἰδ πούϊοη Ῥούσθθ ὑπὸ δουιϑῦ δηα ἱτηροτίθοῦ. 
ἀπέδοντο τοῖοτβ το ὑμϑϊη 85 8014 δπᾶ ἄομβ ἢ ; ἐμίαινον, ἃ5 δ Ὀ] οὐ ἕο Τδου- 

γἱηρ' ἀοὶβ οὗἨ ἀδβϑθογαοῃ. --- μικρὰν ἐποίουν, 566 8 70. ---- τῶν νεωρίων ; [Πι686 
Ἰηο]ἀοα 510: ΟΊ 565 (νεώσοικοι), οὗ ψΏΪΟΝ, ἴῃ 86 πγοα μα οΥΒ οἵ ῬΊτοΘ 5, 

μοῦ ψγόχο 872, ἀοοϊτ-γαγὰ 8 [0 Ὀυϊαϊηρ, (ναυπήγια), ἀπ ἃ Ἠᾶγα] ΔΥΒ6 8] 

(σκευοθήκη) ΜὨΪΟΘΙ οομἰαϊηθα ΔΙΊΏΟΥ δια βἴοσθϑ ἴου 1,000 5η105. ΤΉ 688 νεώρια, 

ΟΥ πᾶν Υ-γ 8 45, ΟΓΟ οοῃδίγαοίοα, ἀμᾶ6᾽ ῬΘΡΊο165, αὖ ἃ οοϑὺ οὗ 1,000 ἰα]οηΐβ. 

Τα ΤῊτΟΥ μά Ἰοὺ οαὐ ὕπ6 ΜΟΥ οὗ ἀδιο 5ηΐηρ [μ61ὶ ΤῸ [Π6 βάτα οὗὨἨ [ῃγθθ 

ἰα]οηίθ. ΤῊΣ τποξένο 15 βιαιθα ἃ 40. --- οἷς... βοηθήσατε, οοηραᾶτα οἷς δηλώ- 

σατε, ὃ 60. 
100. ---- ἡμῶν, 411 {886 5ρΘΆΚΚ615, --- ὑμᾶς εἴσεσθαι... φέροντας, ““Ὑ11Π] (6 

Κηον]οᾶρθ μον γοῦ γοΐο.᾽ --- ἀποψηφίσησθε, Ο., 61, 8. --- αὐτῶν, ““ἴΒοτι,᾿" 
γοϊοχίνο, ΨΥ βοτηα ορμαβί5. Η., 671. ---- καταψηφιεῖσθαι, ΜΒΊΟΙ ΒΟ 6106 

(εἃ. 11.), Οοδοῖ, ΕὙΟΒΡοΥρου, οἷο,, τοδᾶ αἴνεν ὑπ6 ΜΗ͂Ν,, Β66118. ῬγΘίογα 516 ἴο 
[π6 σοπήθοϊαταὶ κατεψηφισμένους ἔσεσθαι, ΜΏΪΟΩ Βδασμοηβίθί. δάορῦϑ. --- 
λάβωσιν ; λάβητε ψου]α οοττοϑρομά θεοῦ τα} ὑΠ6 Ῥγθοθάϊηρ ἀποψηφίσησθε : 

ἴον ἃ ΒΑΡ ᾿π ϑτομδηρα οὗ 86 βοοομᾷ ἀπὰ ὑπίτά Ῥθβ0 8, 566 8 97, διέφυγον 

δηάα ἤλθετε. --- πεποιημένους, Ο΄., 118 ; τπιοὺ ἴο θ6 αΠ]αὐοα ἰπΐο δ ΠΗ γθ 

ὉΥ͂ Βα Ιγίπρ ἔσεσθαι. --- ΤἸαύσομαι.. δικάζετε, ἴον 1Π6 ἀδογπαθίοῃ (Η.., 854) 
ἘΤΟΒΌΕΥΡΟΥ οἱύοα Αὐδβέοια, ᾿ἰλοί., 171, 19, τελευτὴ δὲ τῆς λέξεως ἁρμόττει ἡ 

ἀσύνδετος, ὅπως ἐπίλογος, ἀλλὰ μὴ λόγος ἢ " εἴρηκα, ἀκηκόατε, ἔχετε, κρίνατε. 

--- ἔχετε, ““γοὰ υπᾶἀοιβίαμα᾽" ; 106 γΆ]γ, “γοὰ Βαγο,᾽ 1. 6. ὑμ6 δοΐβ ἂπᾷ 

ἐποῖν ἰηϑογργοίαθίοη. [πὰ 1μαὐΐπ, παδθο 18 βἰτη αν ἀθθᾷ. ΤῊΘ ἢγνδὺ ἔοαν 
ἦτ ρου ῦν 65 ΤΑΥ͂ 6 ἱτηδρίηρα δ. ἀ6] 1 γα ύοΙν αὐΐογθα, 1 ἰοη 65 ΘΟΙΡΘΒΡΟΙα- 
ἴηρ ἴο {πεῖν οἸπηδοίϊο ἀυταηροιηθηῦ ; ἔπη 8 Ῥᾶῦβ6 δὺ {6 ὁ010η, [0] ονοά, 

ἐπ ρυ βϑίν  γ, Ὀγ {86 οοποϊπάϊηρ δικάζετε. 
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ἘΕΡῚ,Υ ΤῸ “ΤῊΒ ΟΥ̓ΕΒΤΗΒΟΥ͂ ΟἹ ΤῊΕΒ 
ὈΕΜΟΟΒΛΟΥ. 

ΧΧΥ. 

ἹΝΤΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

Τῇ Πὲ5 θθθὴ βἰαίβᾶ ἴῃ [πο ΠΖυυῤγοαιοίζογ, ἴο {πα Ογαύϊοη δρσαϊηδὺ Εἰγαΐοϑ- 
ἴμθηο5, ὑμαῦ ἴῃ. οσᾶϑυ ἤο ΘΘ0Κ σθυθηρθία] ῬγΟΒΘΟ 1015 αἴδον {Π6 τϑϑίου- 
δἰΐοη. οὗ {18 ἀβιοουδοῦ, Β. Οσ. 408, Αὐοβίηαϑ, 0 δα Ὀθθ [Π6 ομϊοῦ 
ΘΟΙ]Θᾶστια οὗ ΤἬΤΑΒΥΟΪα5 ἴῃ [88 βίσιιροϊα ἔοσ {86 τϑϑιογδθίοῃ, δπᾷ ἴο 
ὍΠοΙὰ, ποχὺ ἰο {86 ροῦϑ, ἃ8. Πα πλοβύμθηθϑ 8614, {86 ΟΥ̓ γαβ ᾿Ἰπαἀορίβα 
ῸΓ ὮΘῚ βαϊναύίοῃ, Ββαᾷ μ6 ἴδιηουιβ 1 Ῥαββθᾶ, ἴῃὰ ὑμθ γὙϑᾶν δἰΐου {6 

τοϑίοσδιοι, ὑΥ οι ΘΠ 164 ῬΟΥΒΟῚΒ Ῥυοβθοιίθα ΘΟ ΥΑΙῪ ὅο 086 ΔΙΔΗΘΘΙΥ͂ 

ἴο [86 Ῥυίνι]θρα οἵ ἃ ἀθταασγοσ. Β ίθυθ ποθ μ88 4180 Ὅθθῃ. γτηϑάβ ἴπὰ {16 
Θοηογαῖΐ Νοίο (6) ἴο ἴμ6 Ἰδίοποβ οὗ Μῃηϊῃθαβ ἰο ὑΠ6 ἀοϊὑηναϑθῃ, ΟΥ 
ΒΟΓΟΙΩΥ οὗὁἨ {86 τϑοοσαὰ οὗ Ῥθυβοὴϑ οβόβθῃ ἴο οὔθ, δ5. Δῇοσ σ᾽ δὴ 
ΟΡΡου αΥ ἴον ὑμ6 σταὐ βοδύίοι. οὗἨ δῃϊτλοβίςυ ἴῃ. σα865 ΠΘΥΘ 1 σου] 
Ὅ6 655 ΘΑ ϑΥ ἴο Ῥγοβθοιαΐθ ΒΌΘΟΘΒΒΓΆΠΥ ἃ ΘΟΙΏΡ]δΙηῦ ὉΠΑ͂ΘΥ ἃ ΒΡΘΟΙἢΟ 
1ανγ. Τῃ {π6 Ῥχθβθηῦ οὐδύϊοῃ. γ76 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἢπά δῃ ᾿πβϑίδηοα ΏΘΤΘ ἐΠ6 
ΤΟΥΘορο Ῥυθοϊ ρα ὈΥ ὑμ6 αν οἵ Ατοῃῖπαβ νγὰβ βουρῦ ΤΠΤοῦσἢ {Π6 
ἀοκίμηδθυ. Τμδαὺ 815 οτύϊομ γὰ8 ῬΤΟραθα [ῸΣ ἃ οᾶ86 ἴῃ ἀοΟΚΙΤΉΔΘΥ 
ΒΘΘΙῺΒ ῬΤΘΟΪΥ ΟΙΘΑΙ ΤΤΌΤΩ, ΒΟΙῚΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗΒ 10 δὸ ὃ δπα 4. Β'πΟῊ 85 [Π6 
ΤΌΠΟ ηρ, ὃ 10, ὑμᾶς οὖν χρὴ ἐκ τούτων δοκιμάζειν τοὺς πολίτας, διά 
δ 23, ἡμᾶς μετέχοντας τῶν πραγμάτων, ἃΥΛ16. τοῦ ΘΔΒΥ ἴο υπαοιβίδηα ἴῃ 
ΠΥ ΟΥΠΟΥ ὙΨΆΥ͂. 

Τμαῦ {86 ἀαΐο οὗἩ {π6 ογδύϊοῃ τασϑὺ 6 Ῥ]δοθα ὙΟΥΥ͂ βοοι ἴδον [ἢ 6 
᾿χοϑίουδ 0η,, 15 ῬΤΟΌΔΌ]6, ποῦ ΟΠ]Υ͂ ᾿τΌτὰ ὃ 34, ΟῚ τοργοϑθηΐα ὑπ6 οχὶ]οᾶ 
[λοι 85 νγαϊοβίπο ἴο 566 γμδῦ ΡΟ]ΟΥ͂ Μψου]α ΡῈ δἀορίοα ἴῃ [μ6 τοβϑῦ]6- 
Ἰτηθηΐῳρε αἴαϊτα, Ὀτπὺ 4150 ἵγόση 86 ΤΑΥ͂ ἴῃ ΒΙΟΒ {μ6 ἐΐπηθ οὗ τηΐϑγι]6 
15 ΤΟ ουσϑ ἴο 85 θαΐὺ δῦ ραδῦύ. ΕὙοτη δὲ 98 δηα 28, ἴῃ ΟΝ. ΟὨΪΥ 1Π6 

οδί ἢ οὗἉ Δι ϑΟΥ δα ΘΟΠΟΟΥ Δ. 6 τοίουσθα ἴο, 10 μδϑ Ῥ6θῃ 1ηΓογτϑα ὑῃδύ 

{86 Ἰὰνν οὗ Αὐοβίητιβ ἢδα ποὺ γοὺ Ῥθθὴ ραββϑά, ἃπα Θοηβθα θη ὐ}Υ μα 
86. οταίϊοῃ τνὰβ ἀθ! νοσθα Ὀθύνγθθῃ ὑπὸ τοϑιοσδίοη ἴῃ ϑρίθσαον, 403, 
84 186 Ῥοοϊηη]ησ οὗ 402, Βα 85 [Πη6 Ἰὰνν οὗ Ατοῆϊηι ἢδα ΤΘίΘΓΘ ΠΟΘ 
ΟὨΪΥ ἴο 7π1618] Ῥτοοθθαϊηρθ, δηα ῥτονὶ θα ΟὨ]Υ ἃ 1 41618] ΤᾺΣ ἴο βθ 0 ἢ 
Ῥτοοθοαϊπρθ, [Π6 1πδυθποθ ἴτομι 51]6 66 ἴῃ τορατα ἴο ὑμαῦ Δ Ὺ͵ 1 ἃ Ο888 
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οὗἩἨ ἀοκίμηδϑυ Ῥουῆδ05 σδηποῦ Ὀ6. Δβο αὐ Υ ἀδροηάθα ο. Τῃ ὑπὸ 
ἀοκίιηδϑυ, βᾶγυ8 Οὐτίϊιθ, κ 1ὖ τνα8. ΘΑΒΥ ὕο ΤΘΟΡΘη ὑΐ8 οἱα δοοοιιηῦ οὗ 
 ΟΠρϑ, Ποὺ ν]ο]αὐϊησ {Π6 ΔΙΠΠΘΒΕΥ ἴῃ ΦΘΙΙΏΒ ; 84 ΏΟΒΟΘνΌυ, δἴζον 
οἰνίησ ἃ ᾿ἰνοῖγ ἀοβουρύίοι οἵ (86. οἰ Ισϑτορῖο 1ηΐτῖρστιοθ, ραῦ [16 ἀ165- 
ἰΐοῃ ΒϑίΠοΥ στάθη ΜὙἼπΠῸ μ8α ἰδίκοη ῥα ἴῃ ὑπ ηὶ ΘΓ σϑα] ]ν ΟΥΠΥ οὗ 
Δ] οὔοοα οὗ ρα ]19 ὑχυιϑῦ, τσὴ ΤΟΥ ὍΡΟΙ ἂρρίδιιδθ, πὰ ὀΠΘΘΡΙΥ 
δοχυῖτα {86 βΙουυ ἄπθ ἴο ἃ ἔγίθηά οἵ ([Π6 Ῥθορ]6.᾽--- Ηὐϑέ., ΤΥ. ». 158. 
Τῦ 15. οἷθδν ἔτουῃ δ Ἔχ ββίοη ἴῃ ὃ 28, [πδ΄ 8οηνθ Ἰηΐευναὶ ἢδα οἱαρβοὰ 
βίποο (86 χοϑιοσαθου, 366 μοΐθ οὴ πολλάκις... διεκελεύσαντος ΤῊ 18 
Ἰηΐουνϑῖ, ΒΟΥ Υ ΟΣ, οδ ΒΘΙΡΪΥ αν ὍΘΘἢ ΤΊΟΥΘ ὑμδῃ 8 Ὑ68 1. 

ΤῊ {116 σίνοπ ἴο [15 οτϑύοῃ. ΟΥ̓ {μ6 0] φ,δΙΤ Δ 8 }}8 15. ποῦ Οὔ- 

νἱοΌΒΙΥ πη 6111 91016. Τῦ 15 ῬΤΟΌΔΌ]6 (566 Οὐχία5, ΗΠ τεέ., ΤΕΥ. Ὁ. 168, πιοὐθ) 
ἐῃδῦ [86 Ῥῆγτδβθ δήμου κατάλυσις --- ““ ΟΥ̓ΘΙΓΕΤΟΥ οἵ {Π86 ἀθΙμοοϊδου .--- 
δᾶ Ὀβοοσηθ ἃ ῬΔΣΤΥ͂ ΟΥΥ̓͂ οὗ ἀοχηδρόρτιο8, απ [ῃδὺ 10 σοῃΐδη5 [.8 Ρ] Ὲ 
οὗἨ [86 οὈ͵]θοῦίοι πιϑᾶθ ἴο [6 Ῥυθϑθηῦ 5ρθᾶου, 88 μανίμρ [ἀνοτθα [μ6 
τοσοηῦ οὐουίῃτον οὗ ὑμ6 αἀδπιοοχαίίοαὶ οοπδυαϊοη. Η1Π8 ἀοίδθμοο, 

ὑβουθίοσθ, τϊρῦ θ6 δ ]6α ἃ ““ ΠΘΡΙΥ ἴο {86 Ομδῦρα οἵ Ονοσονησ 
{88 Τοιλοοῦϑου,) οὐ, 'π Δ τονϊαῦθα ἔοστῃ, ἃ “' Πρὶν ἰο “86 Ονου σον 

οὗ ἴπ6 Τομιοογδου. 
Α το ουα] τη ϑυαίοι 84 ΟΠδγδοίου θα ὅΠ6 Ῥχοοθοᾶξηρβ οἵ {88 

ΑΥΒοηἶδη. ἀθμηοοσδον 1ῃ. 105 Θχυ]ίϑηῦ τοῦτ ἴο ρόνοσ. Τδ6 βοὰ] οὗ 
ἐῃαῦ ῬοΟ]Ϊον, 80 πηρτθοραθηΐθᾷ ἴῃ ατθθοθ, χὰ ΤἬΤΑΒΥ αΪπ8, πα [Π6 

θα! ψουίῃν, ὑμπουρῇ 1685. οο] ταῦθα, Ασόβῖηνϑβ, οὗ οτα Οὐχί 
56.058, ὑμαῦ “1 1η 61] θοῦ] οαΡΔΟ ΟΥ̓ δηᾷ ἴπ [88 βρίτὶῦ οὗ μ'5 ορἰῃίοηϑ, 
86 σγαβ 86 Τογαπιοβδὺ τηϑτὶ οὗ {Π6 τοϑίοσγδιοῃ." ---- ΗΠ εί., ΤΥ. Ρ. 68. ΤῈΒ 
τὰο6. οὗ βυοορῃϑηΐθ, βόύγθυου, δα ποὺ ἀ]16α ουὖ (566 ασηπογαΐ Νοίε (10) 

ἴο {886 Οταύϊοῃ ἀσαϊηδὺ Εἰγαύοβ 6168) ; 8η4 885 10 γγχὰ8 ποὺ ἰο 6 δχρϑοίθα 
ὑμαῦ [86 τγϑου ΔἸ πλοῖα ΒΡΙῚῦ οἵ [Π6 Ἰοδᾶϊπο Ῥαίσιοΐβ σοῦ ἃ δηϊμδίθ 
ΘΥΘΙΥ ἀοχηοοχαῦ γῆο δα 5 ῇἴογθα ἴγοσα {86 ΤῸΤῪ οἵ ῃ6 ΟἹ ΥΟΉΒ, 50 
ἰῃ8 αὐίβ οἵ νϑῆϑ] διῃᾷᾶ φυΘΘαῪ τηθὴ 0 γ6 δὖ Ὠδηᾷ ἴο τοῦδ δηα ἰθυηρῦ 

88 ἀοττηδηΐ 0110 οὗ γονθῆρθ. Απᾷ {815 1Ἰη4δθθα ἴοοῖὶκ ρ]δοθ. “Ἅ ΕῈ]- 
Ἰονβ οὗ {π6 νἱ]οϑὺ Κἰ πα, ΟὨἹΥ Θη 164 ἰο Ὧ6 τοϊογαθα ἴῃ {η6 οἷν. .. 

ὉΠΟΘΥ ΘΟΟΥΟΙ οὗ {ὑΠῃ6 διηῃθβϑίυ, ργυοιηοίθα [{ἢ6 τηοϑὺ 5ῃιηθ]θϑθ ΠδΓΡΌΒ, 
δηα Ὠϊγοα ὑμοιίβοὶνοθ οαὖ ΟΥ̓ Τ]ΟΏΘΥ ἴο ΒΠΠΟΥ͂ Οὔ 1 οἰ] ΖΘ 5 1ῃ ῃ6 

Θη]ογτηθηῦ οἵ {815 ὙΟΥΤῪ δηχηθϑὺν."---Ουτίλα5, Ητδέ., ΤΥ. Ρ. 1δὅὅ. ὅπῃ 
ῬΘΥΒΟῚΒ ΔΡΌΑΓΘΗΟΙΥ ἢδα ΔΡΡΘΑΡΘα δσαϊηδῦ 0Π 8 ρυθδθηῦ βρϑαῖίζου, [1 {Π6]} 

Ῥαβα ρῥσυϑούϊοοϑ ΨΌΥΘ ἴο ϑιισο66Ὰ, σου] {ἢ 6 ΟΥ̓ΡΊ 4] ῬΟΙΟΥ͂ οὗἨ δηλ η βΌν 
διηα ἰο]ογαύϊοῃ 6 Βα ρρ]δηίθα Ὁ ομθ οἵὁἨ φῥυοβουιρύίοη. δα στούθηρθ, [6 
τοδϑα ἴο δῃούμοσ σϑνοϊαύοη που α θ6 θηΐζοσθα οθ. ἀπαᾶ [86 βίδοι ΠΥ 
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οὗ [18 γτοϑίοτθα ἀθιηοῦδου Δ ΟἸΪΥ ἴῃ ὑπτηΐησ ἃ ἀθαῦ Θὰ. ἴο {π8 Τῇ ῃ 
Ὑ80 ἴῸΣ δπά8 οὗ {μ8 τηοϑὺ ἀθϑρίο8]8 861 ἤβῃι1685 βουσῃῦ ἴο ὀγόϊτο ἃπᾶ 
ῬϑΠαοΥ ἴο {π8 βρ!τῖ ὁ τρία! δίϊοη. ΤᾺΘ ΟὨΪΥ͂ Ῥτοβρθοῦ οὗ ρόδοβ ἃμᾶ 

ῬΙΟΒΡΘΙΥ. Ιὰν ἰὼ αἰ λα] ἀάπούθποδ ὑοὸ ὑπὸ ΤΆΡΑΒΥ υΠ]ηὸ ῬΟΠΟΥ͂ ὁξ 
τηοαογδίϊοῃ; ἃπα ἴη86 οαἴμι5 ὑμαὺ συδταηίθοα 1, ὃ 28. 

ΤῊΙ5 15 [86 ἀτΠΠ οὗ [Π6 ϑρϑακοιβ ἀυρυσηθηΐ, ΕΗ βρθαῖβ {|τ ἃ Τήδῃ 
10, Ῥτθνίοιιθ ἴο {86 τονοϊαίίοη, ταϊσῃῤ μΒᾶγο ἰανουθά ἃ τηοάοζαίθ 
ΟἸΙΡΆΤΟΙΥ, ΟΣ δὺ ϑαβῦ ἃ 1ἰτηϊ θα ἀδπιοοῖϑου. Ηδ, ἱπᾶοθϑα, δύουγβ πὸ 
ῬΙΟΙΘΣΘΠΟα ῸΣ ΟἸΛΠ6Σ ἔοίτα οὗ ρσονοζητηθηΐ, δᾶ ἴδ 1 ψαϊία 6168} ἐπαὺ Βδ 
ἦθ Ὧο οασποϑῦ ἀδιηχοοταῦ ; αὖ {86 ἴοπὸ ψὨ]ο πὸ ἀᾶορίβ ---- πὐοίηρ' 088 
ἰηὐεχοϑίβ οἵ {πὸ ΘΟΙΠΕΥΥ δ βαρουίοσ ἴο ὑμοβα οὗ ρϑιὺγ --- 15. ΒΟ, 88 
ΔΏΥ͂ ΒΘ 1818 ΤΠ ΤΩ Ρ6 1" οὗ ἃ ἨΟΡΘΙΘΒΒΙΥ νγουβύθα ῬΔΥΙΥ͂ ταϊοὶ τὺ Ὑ761] ἀβϑυιη6 
αὖ 500} ἃ τη. Πὶ οομίχαθὺ ὙΠ [86 τον ηρ Βρ τι ἴῃ Οτδοϊδῃ 
ΡΟ οϑ, [Π6 βϑῃ ]ηθηῦβ οὗ [Π6 ϑρθϑαϊζθὺ 818 ζϑιμδυ ΚἈὈ]Υ̓͂ οἰθναϊθᾶ. (8:68 
πιοίο ἰὸ ὃ 70 ἴῃ 186 ΡῬτθοράϊηρ, οτδί]οι.) 
ΤῊ ἀἰβογθμοθ ἴῃ ἰοπὸ ᾿ούνγδαη [818 ὁτούοι ἀπᾷ [86 Οτάξίοι ἀραϊηθῦ 

Ἐτδὐοβυμδθϑ 15 ΥΘΙΥ͂ βιϊκιησ. Τῃ ὑμαὺ νγ8 ββοιηβᾶ ἰο μιδὰϊ ὑπὸ ΟΥ̓ ΟΥ̓ 
8. Οχ Το Πἰδὺ ΤῸ νοηρθᾶποβ ; [ἢ {π18 χα ΠΙδίδη. ἰο {86 Ὀ]68 οὕ ὁ ἃ τηοᾶ- 
δῇδίθ ἴου Το] θσαίοη. Τῦ 15 μοῦ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂, ΒΟΟΣ, [0 ΒΌΡροβα {μὰὺ {Π8 
γον Β οὗ Τι γβίδβ μδα ππάοτροηθ Β00}} ἃ σμδηρο ἴῃ ὑΠ6 ϑδιουῦ. {118 --- αὖ 
τηοϑὺ Ὀαὐ ἃ ξεν τροῃ! 8 --- 5ἴηθθ. π8 μδᾷ ἀοιηδηᾶϑᾶ [88 ῬαμἸβτηθηὺ οὗ 
5. ὉΓΟΙΠΟΙΒ ταυσάοσοσ, Εταλοβίμθηθβ Βᾶνί πσ ῬΘΘἢ ΒΡΘΟΙΔΠΥ ὀχοορίοα, 
88 οπὸ οὗ {86 ΤΉΙΤΟΥ, ἴγοτῃ ὕΠ6 διμηθδίνυ, ἐυθῖν, οοὐ]α ΜΙ θη γα ο0η- 
ΒΙΒΙΘΠΟΥ͂ ῬΣϑαθ Βΐτα τὸ ὑπ8 ἄδαϊι, δηᾷ δὖ [88 βᾶτιθ ἐϊτῶβ 881] προῖ [88 
ῬΘΟΡΙΘ, ἃϑ ἴῃ {815 ογϑίϊοῃ, ἴο ΜΝ ὈΥ͂ {μεῖν. ὁονθηδὴῦ ΔΓ (μόϑ6 ἰὸ 
ὙΠΟΙΏ. ΘΙ ΘΒΟΥ͂ μα Ῥδθῖ βύοσῃ. ΤῸ ἰβ αὐ1ῦ8 ἸΠΏΘΟΘΒΒΔΥΥ, Ὁμϑγοΐοτα, ἰο 
δὐλοταρύ ἴο δοοουῃῦ Ὁ: [88 αἰ όσοποθ ἴῃ ὑπὸ ἴοπα οὗ {π686 ὑνο ΟΥ̓ ΙΟΠϑ, 

ὉΥ ΤΘίουτίηρ (0 γῃδῦ Π85 θθθῃ βαϊα ἴῃ {86 Βιοργωρίυϊοαὶ Πηἐγτοσιιούοη, ο 
Τ 5188 5] ἴῃ ἃδαρίϊησ δρδθομοθα ἐὸ ὑπὸ ἱπα νἀ} δηα οἰτουτα- 
βέδῃοοβ οἵ 1}8 βΡΘΔΪΚΟΥ͂Β, 

ΤΙ γ5 185 γγ88. ΟἹ. ΓΘΠΑΙΥ [όυῖὴθ 1 ΤΉ ΒΡ  θΌΪ]π8 ρα οἰ ΒΟΥ Ἰοδάϊωρ 
ἀδιηοοϊαίβ, πα Ὑγ8 τηδῦ Ὑ7611 Βιρροββ ὑμὰὲ γγχ βᾶνο ἴῃ {815 ΟΥ̓ΘΟΣΟῺ τ. 
ΨΊΘΥΒ, Ὕ ΟὨΪΥ οὗ Τιγϑῖϊδβ Εἰτηβθ]ῖ, Ῥαῦ οὗ 086 θϑδὺ τηθὴ ἴῃ 86 ῬΑ Υ͂ 
Ὁ ΒΙΟΒ ὑμθη οοπ το] θα {86 ΡΟ] ον οὗ ΑἸΏΘΏΒ. 

ΤᾺΘ Ῥυτάδη οὗ [16 ομᾶτρα ἀραϊπϑὺ {Π6 βρδαϊκον υγαϑ, ὑπαᾶῦ μΒὸ Ηδᾷ ποῦ 
οαϑὺ ἰὼ Ηΐβ Ἰοὺ ὙΠ [88 Θχ δ ἀοηχοογαίβ, θαΐ δᾶ τοιηδϊ δᾶ ἴῃ {8π6 ΟἸΕΥ, 
ἀατίηρ {μὰ ἀοβροίίδπι οὗ [88 ΤΕΙτίγ, ὉΥ Μ ΙΟΝ, 10 ὅγαθ εἰαϊπιδα, ΒΘ 
ἐποχιοα Ἀἰπῖ56 1} οἢ [86 548 οὗ ὑμιοβα σἤὸ πᾶ “ον βτόνῃ ἐπ ἀθιμοο- 
ΤΟΥ͂, ἂἃ8 ἃ πιδὴ ΨῸ Βαᾶ ποίμίηρ ἰο ἔδας ἕγοιῃ ὑμδιη. ΤῊ ΤΌΡΙΥ͂ 18 
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ῥόδο δᾶ ἴῃ ἃ ΨΥ ἘΠ ΡΙῸ ὑταϊῃ Ὁ ὑποῦρμῦ, ΙΟμ, 1 πὸ ἀἰθρ]αν 
ὁ ὀγα ουοα] ἱπρο Ὁ ΟΣ τ, ΒΟ] 45 8. ΕΥ̓͂ 15 5014 σοοά δΒόπβα δᾶ 
ὑὐδηβρᾶνδαῦ ὑα Β 688, 

ΤῊ ἔογτω, ὑμὰ οταίοῃ 15 ἃ ῬΘΙΒΟΙΆΙ ὀχοθ]ραίίου, θαὺ ἴῃ βυρδίαποα 1 15 
ἃ δἰᾶϊοβδυηδηθκὸ ἀοιπομδβίχαίοι οὗ ἃ βοιπα ῬΟ] 1108] ΡΟ] ον, Ὑνὶοὸ 1 
[88 1ὰδὲ ηἶτια γ6 818 Βδᾶ ᾿ηύθυμὶ δαδαβ, ὑΒΥοΌ ἢ ὑπ6 τὴϑο πίοι οὗ 
Βυδορδηΐβ δηὰ ΟἸΙσ τ ο5, ον θ  ΡουΤ. ὑΠ6 ἀθιηοοῦδον  ἃπα ὯῸ ΒΟΟΠΟΥ 
δᾶ ὑμὰ βίαια Τοδαϊηθα ΠΟΥ ἅμα Ῥδᾶοθ ἰοῦ 0π8 βθοῦπα μα τηοβῦ 
ἀἰβαϑύξουβ οὗ ὑμι888. τον αὐ] δ, ὑμϑιι {118 5816 6011 Ῥσϑοίϊοθθ Ῥθσδῃ ἴο 
8 γἱἴ6 ψ Βίοα Βαᾷ 164 ἴο [Π6 τγόβϑ {π|ι8ῦ Ῥαδῦ, [ἢ βαθὶ ἃ βἰυπδίϊοιι {88 
δΡρϑά κοῦ, τὐ θυ ἀρδίδιἱὴσ ΠῸμλ ΒῚ8. ῬΟΙΒΟΏΔΙ τηδύίουβ (πα [ποθ 
ῬΓΘΒΟΠ Ωρ ἃ ταϑ δα ὀοηὐγαδῦ ἴο ΜΑΙ 6.8), Ῥγούθθαβ ὑὸ βῇονν, ἴτΌΤΩ 
{16 ἔΡΈΒἢ ΤΩΘΥΔΟΥΥ ΟὗἩὨ [86 Τοοδηῦ ὑπο ]68, ἡ Υ6 1168 068 5604 οὗ 8]] 
ῬΟΙΙΟΔΙ ΣηΒΙΔὈΠΠΥ ἀπ αἰδογσδη οι, δηα ἴο ἀοπχοηδίσαίο {Π6 ΟἸ]Υ͂ 
Ῥαδὶβ οὐ Γαθχδ ῬΘΙΤΩΔΏΘΠΟΥ͂ 84 ὈΓΤΟΒΡΟΙΥ͂ δι {Π6 ΠΘΎΨΙΥ το-ϑϑία- 
᾿Βμδα σοΥ ΤΥ. 

ΘΟΕΝΕΈΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ΡΟΙΝΤΘ ΟΝ ΤῊΝ ΑΤΉΕΝΙΑΝ ΟΌΧ- 

ΞΤΙΤΌΤΙΟΝ ΤΟΠΟΗΕΡ ΙΝ ΤΗΙΒ ΟΒΑΤΊΟΝ. 

1. Αὐδιναΐογβ. ΤῊΘ Ῥγοθϑυσο οἵ ῬυΒ᾽ 655 Ὅὴ. [ῃ6 δοὰτίβ οἵ ΑΥΠΘῊ5 
Ὑ785 ΤΟ] ενοᾶ ὉΥ {86 ἱπϑ να οι οὗ υθι ταΐουβ (διαιτηταῦ. ΟΥ {8656 
ὕμοσθ νγοῖὰ ὑπγὸ Κιηᾶβ, 86 ργίναίϊε (αἱρετοῖ), ὁὨοΒοα. ΟΥ̓ Ῥαυίλοβ ὑμδχὰ- 
ΒΘΙνβδ, ἃ5. ἃϊηοη σ᾽ 85, ΤῸ Ὀὰ τὸ θσθαθβ ἴῃ ῬΑ Σου]. ὁ8565, δα 086 ριδ[ῦο, 
ἀχανῃ δ 4}}} ὈΥ Ἰοὺ (κληρωτοῦ. Ἰὴδ ΠΌΤΩΌΟΣ οὗ {8686 Δ. ΘΙ ἸΣΔΤΟΥΒ 
ἴῃ [86 γὸδε Β. Ο. 826 15. Κπόῦσῃ ὈΥ͂ 8Ὰ ΠΟΥ] ΡΟ. ἰ0 Βᾶγθ ὍΘΘἢ ΟἿΘ 
υηατοά δηά Του. Τῦ 15 ῬΙΟΌΔΌΙ]Θ ὑμαῦ ὉΠ6ῪΥ Βοαχᾶ οἷν] ὀδιιθ88 ΟἸΪΚ. 
Τὸ γγὰβ αὖ [86 ορίΐοῃ οὗ ὉΠ|8 σογωρ! δἰ πδηῦ τὸ Ὀγίησ Ε͵5 οα56 Ὀθΐοσο [Π 6: ὉΣ 
8 Εἰσθοῦ οουσί. Ὑ ΙΘᾺ οὗ [16 ῬΆΡ]1ο δ Οἱ ταύουβ Βῃ.] ΠΘΔΣ ΘΔΏΥ͂ ὁ886 
γννὰϑ ἀοίοστωϊηθᾶ ὈΥ 1οῦ, ΤῊΘ ρᾶγίϊθϑ ταϊσΐ, Βουγ ον οΣ, Ἀσυθα ἴο βϑ]δοῦ 
{πεῖν τοι χαύοσ, Τὰ [ῃδὺ ὁαϑ8 ὑμογ8 85. ἼῸ ΔΡῥθ81 ἔτομι [6 ἀυγαχᾶ, 
ΤῊΘ ῬΌΡΠΟ Δ ]χαΐουϑ, Ῥθϑιάθθ Ἰαυγβι δ, ΒΟ τηθ5. δα ἴο ΘΧΘΙΤΏ]ΠΘ 

ταδύίουβ Ψ  ΙΟΩ. ὁοα]α ποῦ 06 ΘΟ Θ ὨΘΕΙ͂ χϑιληθα 1Π ἃ σοστ οὗ 78- 
ἰϊο8, ἃ5. Μ01115, ἀθδϑαᾶβ, οδ Τὸ γὰβ ΒΟ: ἼΣΩΘ5 [ΠῃΠ6 οα88 8150, ὑῃαῦὺ ὑμ6Ὺ 
ὍΟΙΘ ΟΔ]16α Οἢ ἴο ῬΓαϑθ ἂῦ [6 δχδιηϊηδίίοῃ ὈΥ̓͂ ΤοΥΌ γα οὗ ἃ 514 ν8 
ΒΙΡΡοβϑα ἴο Ὅθ6 οορηιζΖαηῦ οὗὨ βοτηθ ἀϊδρυΐθα τηδίοσ, (3686 αοηογαΐ Ν.οΐο, 
ὙΙΙ. 2.) ὙΤῆδ οοταροθηβαίϊοη Ὁ [88 Ῥυ}]16 ΔΥ Ι ταύουβ ὑγὰβ ΟΥ̓ ῬὈτδ- 
ΒΟ ροᾷ ἤδθβ τόσα [86 ῬδΣῦ165 Ἰηὐογοϑίρα. 
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2, ΤῊ “ίγηθ. ὙΠ Ἰορσἰβ]αιίοι οὗ ὅ ]οη, Β. Ο. ὅθ4, ἱτηροβϑᾶ οἢ 
188 Δγοθομβ {Π6 τοαυπἰγτοιηθηῦ οὗ πανίηρ ὑπ 6 1]ν γᾶν οὗ οΠϊοθ τϑυ]ϊευϑᾶ 
Δα παρε ὈΥ {86 ῬοραϊδΥ δββϑιλν. ΤῊΪ5 οαβίομι βρυθϑα δὖ ἃ 1αΐδυ 
Ῥουϊοῦ το ουΟῪ ὈταηΟἢ οὗ ἴ.6 ῬῈΡΙ10 βουγίοθ. ΕΥΘΥΥ͂ Ῥθυβοη. ΨἘΟ 
μαά ΒΙ16ἃ δὴν οἱῆοο --- (Π6 ἀϊοαδα δχοθρίθα ---- υσγὰβ ΟὈ]Πρβα, τ 1 
ΕΙΣ ἄδγβ αἰΐου {π6 Ἔχρίχαϊίοη ὑμπογθοῖ, ὕο σθπᾶοῦ 8ὴ δοοοπηῦὺ (εὐθύνη) 

οὗ ἢ18 δατηϊηϊδύχαϊοη, ΤΠ] {818 τᾶθ ἄομδ, την οἵ ὑμ6 ΟἾν1] δὰ 

ΘΥΘῺ. ῬΟΙΒΟΙΔ] τἱσ δ οὗἉ Π6 6χ- ΠΟ] τοιηδί θά ἴπ ΘΡογαποθ, δπά ψ}8ο- 

ΟΥΟΡ ΤΟΙ 864 ἴο τοπᾶδυ ἢ15 δοοοιηῦ νγα8. Ῥιπθηθα ΜΠ [ουίοιτατο οὗ 
οἷν] τἰρηΐβ. ΑἸΥ οἰδίχοῃ μδα 186 τἱρηῦ ἴο Ὀρῖηρ Θοτηρ]αϊηῦ ἀρϑιηδὺ 8. 
6χ- οὔ οἶ8] 1ὰ ἐμ6 δαίηγπθ. Τὴ [16 6888 οὗἩ βμϑηο181 ΟἢοοΥ5 0116 ΒΟΥ ΩΥ 
ὙῸΒ ΒΡΘΟΙΔΙΠΠΥ δὑχοῦ ; 1π ΤΩΔΩΥ͂ ΟὔΠΘΙ οδ5688, ὑΠπ6 Τῃθυὸ ΠΟΠ-ΘΌΌΘΑΥΘΠΟ6 
οὗ ἂτι ΔΟΟΌΒΘΡ ΘὨΌΠ16α [Π6 ρῬαϑὺ οὔ οαν ἴο δ ΒΟ ΟΓΡ]8 ἀἰβοθθρρθ. 

8. Αὐδηυΐα (ἀτιμία), ἸἰθογΆ} 1 εἰσηϊ γίηρ ἀἰβμοπου, ἰθομαΐ αν δἰρηί- 

βορὰ {86 Ἰοϑ5 οἵ οἷν] τἱσῃΐθ, Ηδθ ψἘῸ ᾿πουττρα 1 βυοτοα ἃ Κἰπᾶ οὗ 
Οἶγ1] ἀοαίῃ. Ἠᾶδ ν8ϑ θχοϊπαρα ἔτομῇ Π6 ἃρότα, ὑΠπ6 ῬῈ 110 βαπούπδυ θϑ, 

δια [6 Ῥα]10 βου ῆοθϑ ; ἢ6 σου] 6 ποῦν Ὁ] ΔΙ ΠΌΠῚ, ἀοἰδπαϑηῦ, ΠΟΥ 
ὙΙύπ685 ἴῃ ΔΗΥ͂ 1 410181] ῬΥΟΟΘΒ5 ; Β6 οι] ποῖῦμ8 } ΒΡθαϊκς ΠΟΙ οί ἴῃ 
ΒΥ ῬΌΡ]1ο ῬΟάΥ ; Β8 οου]Ἱά ΠΟ] πὸ ρ]δοθ ψμδύθυοι ἴῃ ΔΠΥ ὈγΆΠΟΙ οὗ 
[86 ΡΒ] βοῦν. 116 Β6 νγὰβ ποὺ δούπα! ]ν ῬτΟΒοΡΙ θα 85 ἃ τλδυὶς 
ΤῸΣ ὁποπλΐθϑ, μ6 μά πο οἰαὶπιὶ ἕο {μ8 ρῥγχοίθοϊίοη οἵ [88 Ἰατγβ 80 ]οὴρ 88 

6 νγὰβ ὧν αἰΐηνΐω (ἄτιμος). ᾿ 
Αὐϊτηΐα νγ85 οἵ ἴβσθα Κιηᾶϑ, (1) ὑοΐδὶ δια ρουροίμδ) ; (2) ἰοίαὶ, Ὀπὶ 

ἰουταϊηϑ 16 ; (3) Ῥαυθϊα]. ὙΠῸ ἢγθὺ Κα νγὰβ 1πιῆϊοίθα οἢ οίνουθ ΟΥ 
ἰοὺ οὗ Ῥτὶῦο5, ἀοἴδυ θυ ἕο ὑ86 ὑγθαθισν, οουγϑτάβ, [8156 ὙΤῚΓΏ Θ5568, 

. 714156. ΔΟΘΊ5615, ὉΠΉ]18] Β0η5, ππ͵]αϑὺ Ἰπαρθβ, βροηαυ τ 5, ΤΟΥ ΠΙοδύουβ, 
δὴ [086 ψἘΠῸ ᾿πϑι]θα 8. τηδοιϑύχαϊα 1ῃθ ἢ18 ἀπΐγ. Τῇ βϑοομπα Κιπά 

Ὑγ85 ΤΘΥΤΏΪΏΔΌ]6 85. ΒΟΟῺ 8ἃ85. ὑ86 ἀας165 σγο 6 ρου οστθά, τ οθ6 πϑρ]ϑοῦ 
Βδᾶ ἱπουττθα 1ὖ ; {86 ῬΕΌ]Π1Ο ἀθοῦου νγαϑ αὐΐηνοδ ὯῸ ἸΟΏΘΘΥ ὑμδη Π]5 
ἀθθὺ τοιηϑίηθα πρρϑῖά. ΤῊδ ἐηϊνα Κιηα οχίθπαθα οὔ]ν ἴο Ῥϑυῦϊου δῦ 
ΤΟ δα ; 6. ρ.. 86 ἔ611016 οὗ δ ΘΟΟΌΒΘΙ ἴο ΟΑΙΥΥ [86 νγοΐθϑ οὗ ὁπ ΗΠ οὗ 
[86 ἸΌΥΥ ἀορυῖνθα δἴπὶ οὗ ὑῃ6 τἱσηῦ ἴο ΔΡΌΘΔΙ δραῖη 858 8ΔΟΟΌΒΟΙ ἴῃ 8 
ΒΙΤΆΣ]ΔΤ ὁ856. ; 

Τὸ ψὰβ αἰ Ποα] ἴο τουονα δύ τηδ, 1 ΟΥΙΠΔΤΎ ὑ{πη65 ; ταύ Οσοά 510 ῃ- 
ΔΙΤν, 6 ΡΎΔΥΘ 0611] τηθηϑοθα {6 βϑίθ, σοῃβ᾽ ἀθυϑί οι 5 οἵ {Π6 ῬΈΡΙ1Ο 
Βαίοίγ ᾿παπιοθα ἐἢθ τοϑίοσδίοῃ οἵ οἷν] τἰσηὐβ ἴο {Π6 αὐΐηνοὶ ἴῃ ἃ. ὈΟΑΥ, 
ὁ 27. 

4, Αγραρσοσὲ (ἀπαγωγή). ἸἊΙ5 Ὑγχὰϑ ἃ ΒΙΣΩΙΩΔΙῪ Ῥτοσθβϑθ, Ὁ. Ϊσἢ ἃ 
ΟΠ] ραὶῦ σαπρηῦ ἴῃ ὑπ δοὺ σου Ὅ6 164 δῦ οποθ Ὀδίογβ ἃ τηδσιβυταΐο, 
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0, ὍΡΟΣ Ῥχοοῦ οὗ συ], σου] 1ΠΗΪοΣ Ῥ 5 ηθηῦ τι μου Τοΐουθηοθ 
ἴο ὑπ6 οουιχίβ ; ΟΥΟΥ γ 188 [88 οα58 Ἰησϑὺ οῸ ἊΡ [Ὁ ΤΟΡΌΪΑΥ 0} Ὺ-{γ18]. 

ΤῊ τηδρ᾽βίγαίο5 ὙΠῸ ργοϑί θα ονϑῦ {6 ἀραροσθ Ὑγ8 6 φΘΠΘΙΆΠ]Υ {16 
ἘΠονθα (([Π6 Ροαιὰ ψ λοἢ μδα σμάτρθ οὗ [ῃ8 ῬγΊβοηβ, [886 ῬΟ]166, ἀηα 0Π8 

ῬΌΠΙΒΗχηθηῦ οὗ ΟΥΤ 11.815), ΟΥ ΒΟ 6. ομ6 οἵ [Π8 ἀγόβοῃηβ. [ἢ οᾶδα [88 
ὀοτρ] αἰ ηὔ ἡγογτο 111-[ουπα θα, ὑΠ 8 σομρ] αἰ ηδηῦ νγὰϑ 1180]6 ἴο ζογυίοὶῦ 1,000 
ἀγδομτῃϑ (Ὁ 181). ΤῊ Ῥγόοθδβ οὗ ἃρᾶρορθ νγ88 ὑγσϑη θα ΠΥ ἀθιιβοα ὈῪ 
186 ΤΕϊτγ. (866 αἷβὸ αϑηθγωὶ Νοίο, Υ11. 8.) 

ΝΟΤΈΕΈΝ. 

ΧΧΥ. 

ΑΝΑΤΎΥΒΙΝ. 

Ι.--- Τα Ἑχογάϊπμ, δ 1 -- 4. 
ΤΠῸ6 ογαΐοῦ σομοὶ αίοϑ εἶσ Πἄσρϑ, ΔΩ] ᾿ΡΌΓΩΒ ΐ5 ΔΟΟΊΊΒΟΥΒ, δ 1. 

Ὄροϊασοϑ ὑπ 656 οἰἴμον ᾿ποοιηρούθηῦ ΟἹ 156, ὃ 2. 

Α5Κ5 ἐμπαῦ {π6ν Ὅ6 ἀἰϊδοοπηϊοηδηοθδᾶ, πα ἐπ ἱπποσθηΐ ἐπ ΡΥ ΠΥ ἐγοδίθα, ΤῸΣ 
168 εἰν 5 5816, ὃ 8. , 

Ἃ5 Ὀοίῃ ἱπποσοηῦ δηᾷ τηουϊ ουΐουβ, Ὧ6 Οἷα} 5 ΟἾΥῚ] σὶρ 5, δ 4. 

ΤΙ -- Τὴ Ατρυμηθηξ, 88 8 -- 84. 
Α. Νεραίίνοϊν. ΤΉΘΓΟ ἴα πῸ 456 ἀσαίηδὲ Ηἶπῃ; π6 Δοσίθο γα πᾶν8 66} ἀσίνϑη ἴο 

ἰὰχ ἰτὰ ἢ {16 οτἰμγ65 οὗ Οὐ6.5, ὃ ὅ, Ὀαὺ 

Τὸ ἰ5 τπη͵αδὺ ἰο τοιγαταὰ ΟΣ ῬΌΠΙ 5. ἐπ 6 ΊΟΩΡ ῬΟΓΒΟΏ5, ὃ δ. 

Β. Ῥοδιΐνοϊν. 
1. ΤΩ γτεξύοηοο ἰο ᾿ιἴ8 οὐδην σαϑο, δὲ 7 --18. 

α. Τὴ σΟΠΟΙΔΙ : {86 ἰαδὺ οὗἩἨ [Π 6 Του ΟΠ ΔΥΥ ἀθα οὗὨ [86 Ιογαῖ δρίτῖΐ, 
ξξ 7, 8, 

Α5 ἱΠπυβὑταϊοά ἴῃ {π6 ὑτχο σοοοπῦ τον 1 0}}8, ὃ 9. 
ἘῸΠΤΙΒΐηρ ἃ ΤΑΪ ΤῈ116 ΤῸΓ [6 ἀΟΚίμγασν, ὃ 10. 

Ἀπᾶ ἃ ἰοβὲ οἵ ἔπ δοουιβαίϊοηβ οὗ 5Βυσορμδιηῦΐβ, ὃ 11. 

ὃ, Τὴ Ῥαγ σαν : Ὠ15 ΟῚ οὰ56 ἃ5 ΠΠΠῸδ σαι [Π6 Τοχοδσοίῃ σ᾽ ὈΥΙοΙ Ια, 

ξ 15, 

ἘΞΡΘοίΔΠΥ 85 ἴο ἰδ σομάϊξίου πηᾶον {π6 τοσοηΐ ΟἹ σατο ῖ 165, 88 18, 

14. 

Ἀπᾶ ἰο δΐ5 σοῃᾶποί ἀπτῖπο [86 581}16, δὲ 1ὅ, 16, 

ὙΠΟ τοσογᾷ σααταηΐθοϑ μἷβ ἔα γα οοῖγβα, ὃ 17. 

ὙΠῸ ἰμοῃ δῖ ποῖ, δῃᾷ γὙἘΠῸ ἅἃσθ, ψουίων οὗ ῬΟΡΌΪΑΡ ἀἰα ] ΘΑ ΒΈΌΣΟ, 

δ 18. 

2, ΤΕγοην {π ἐνγατνν οὗ 6 ΤῊ γα. Ὕου ὈΙΔΙ δα ἔμθι ἴοσ υἱδιυἑησ {116 5105 

οὗ [6 ἔδυ ΠΡΟΣ ὑπὸ πλὴν, ὃ 19, 

Οομδίβίθμον αηὰ {Π|6 Ῥα1ς σοσᾷ γοχαΐγθ γοῦ [ὸ ἴδιο ἐξ ιοἷν ῬΟΙΟΥ͂ Β.ΠῚ, 

δ 90, 
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8, Ἐξδῆι ἐδ τε τίαῖ. ΕΡ̓ΤΟΥ' ΘΓ ἐδ οἴνδῥηανεδο: Ὑοὰ ὙΟΣΘ ἀϊδηοοσίὀη δα ΕΥΤΝ 
ΤΠΘΥ ἀρτδϑά, ὃ 91, θαὺ 

ἘΠαὐοα Δηᾶ 5ίχθηρμοπϑα ὉΥ ἐμὶν αἰβαστυθοιηθηΐθ, ὃ 22, 

ὙΠΟΙΟίοΤΘ ΘΟμοοτᾶ ἀπ ΟΌΒΘΥνΆΠ06 Οὗ [86 ΔΙΠΗΘΒΌΥ 816 ΥΟῸΣ βαϊναϊίοι, 
8. 23, θαὺ 

Α Ῥτοβουίρεϊνθ ῬΟΙΙΟΥ γουχ ροσάϊ ΐοη, μορϑᾶ ΤῸ ὉΥ͂ ΥΟῸΣ δ Πγΐ65, ὃ 94, 

4. Ἑγοην ἐἶιο Ἰυ ϑίοΥἩ διυδδοχιιοηέ ἐο ἐἶν6 Καἶΐ Ὁ ἐδ Τόν Ηνπνάγο, δὲ 38 -- 27, 

: Βθονίηρ 86 συ ΪΏΟῸΒ ΘΟ ΒΘΟΌΘΠΟΘΒ ΟὗἉ ᾿ἰβιθῃϊ ῃρ ὅο ΒΥΘΟΡΒΘΗΥΒ, δ 27. 

δ. Εγοτν ἕΐ6 δοιιγιδοῖ8 67 ἔϊιε ᾿Ἰραογ8 οΓ 6 γεβίογαζίοτ, ὃ 28, 

ὙΠ Βοτὰ δ5 ΡΟ 1608] ρα ϊᾶθ8 οοπξγαβὺ 86 5 οορμδηΐβ, δ ὃ 49 .- Ξ1, 

ὝΒΟΒ56 ἱπῆπθηοθ τϑάτιοθϑ ἀΘΙΠΟΟΥΔΟΥ ὕο ἃ ΤΙΏΘΙ6 ὩδΙΏΒ, ᾧ 82, 
ὝΠΟ ἔδυου ΟὨἹΥ ὑμὶν 5615} δηᾶϑ, δὲ 82, 88, 

ὝΠοβ6 Ῥᾶ86 ρα ΠΟΙ ΡΙ68 ἀπα ῥτὰούϊοδϑ ἄχθ ποίουίουϑ, ὃ 84. 
111. --- Τμο Ῥοχοχαίίοῃ, δᾷ 84, 85. 

ΤῊ6 οἰαΐην δα ὑμ6 αρργοϊιοηδίονν οὗ ἱπποοθηῦ οἰ Ζθηβ ἴῃ Π6 βἰυπδύϊοῃ οὗ [89 

ΞΡΘΆΚΟΥ. 

1.- - λόγων, ἱ. 6. ἐῃο86 οὗ 6 ΔΟΘΆΒΘΙΒ. ---- γεγενημένων, ἱ. 6. 1ῃ ὑΠ6 {ϊπὴ6 

οὔ [π6 ΤῊΪΤΕΥ. --- ὀργίζεσθαι ; ΕΥΟΒΌΘΙΡΟΙ ΤΟΙ, 1κ8, ὑπαῦ ἃ ΤΊΟΥΘ πι118] Θ0Π- 
βίγαοίίοη ψ ἢ συγγνώμην ἔχειν τινί 18 ὃ ῬαΥΓ101016, ΟΥ ἃ οἰδιι58 ΜΙ εἰ ΟἹ ἐάν, 

ΙΏΟΙΘ ΤΆΓΟΙΥ ὅτι. ὀργίζεσθαι ΟἸΘΑΥΙΥ πίη ἴῃ ὑῃ6 τϑἰαύϊοῃ οὗ ἃ Ῥγοίαϑὶβ ἴο 
συγγνώμην ἔχω (6΄., 562), ἀπ 50 οη6 ΜΆ. τϑαᾶβ εἰ ὀργίζεσθε. --- ἀμεχοῦντες... 
ἐπιμελοῦνται, ϑοοταῦθδ (ἴον. Π]. 7, 9) ΤΟρτ Δ ὁἢ68 ἐπὸ ΑἸ ἤΙΔη 5 ἴῃ ρθη- 
ΘᾺ] τὶ ὑμ15 ἕαυ]δ : οἱ "γὰρ πολλοὶ ὡρμηκότες ἐπὶ τὸ σκοπεῖν τὰ τῶν ἄλλων 

πράγματα, οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ ἑαυτοὺς ἐξετάζειν. ---- ἢ ὑμᾶς πείϑειν ; ; Ἰηϑἰθδα 

οὗἨ {μ6886 ψογάς ΕἸΔΠΟΙζθη μου] γοϑᾶ ὑμᾶς πείθοντες. --- ἡμῶν, 1. 6. ψἘο 
τοηδ᾽ 64 1 {Π6 ΟἿΌΥ. ---- γνώμην ταύτην, 1. 6. ὀργίζεσθαι. 

2. --- ᾿πανθ᾽ ὁμοῦ]. ῬΤΟΒΒΟΙΡῸΡ δηάᾶ Βτὰποῖθη Τοδα ΒΙΠΡῚῪ ὁμοῦ, τιϊμουῦ 

Ῥγδοϊκοίδ. ---- ὧς.. προσῆκον, 6΄., 110, 2, 8:4 8686 ὡς οὐκ ἔχων, ΧΙΠ]., 8 2, δπᾶ 
γοΐδ. ---- ἐμιοί, δα ρΒαἰῖο, --- ποιοῦνται τοὺς λόγους, 566 [Π:6 ΒΆΤὴ6 δέ ταις δια 

γοΐο, ΧΊΤ., ὶ 2. --- ὄντα, 1. 6. ἀατίηρ ὕ86 τΤ]6 οὗ 6 ΤῊϊτίγ, Ο., 16, 2. ---- 

οἵόσπερ, Η., 80, 8. --- βέλτιστος, διρύηναγνὴ 5 ΟΥ., 8 68, 1, ὑμὺ5 ἀ15- 

ἀϊηρτι 5868 ἴῃ 5 ση  βοαύοη [ἢ Δ, Δ]οῦ5. ΤΌΥΤη5. οὗὨ ΘοΙαργΐβοη οίνϑῃ πη 6 Ὁ 
ἀγαθός : ἀμείνων, ἄριστος, αὖἴογ, ὄγαυον, Πέδν" ; βελτίων, βέλτιστος, δοίίογ ἴῃ 
ὃ ΤΩΟΥΔ] 56η86 ; κρείσσων, κράτιστος, δγΟΉΘΟΥ͂, δΌΦΟΥΟΥ ; λῴων, λῷστος, ΠΟΥ 

ααυϊδαδίθ, ΟὨ]Υ͂ τιδϑα ἴῃ σογἑαῖη ΘΟΠ ΠΘΟΙΟὨΒ. --- μείνας, Ο΄., 109, 6. 

8. - ἐκ τούτων, ἰνοῖνοθ ἃ Ῥγοίαβίβ, τ 15 ὕΠ6Ὺ 5Βου]ᾷ δοοιιβα {Π|686. --- 
χρηματίζοιντο, Ὀδοατῖι56 {π6 Ἰπποοοηῦ ἰγθα ΘΌ]Υ, ΤΠΤΟυΡ ἢ ὑϊπαϊαἰῦν, Ῥτοου ἴο 

ῬΑΥ͂ ΒΒ -ἸΊΟΠΘΥ. --- ἐξ ἴσου, ““ ὁπ 6418] ἐογτηβ,᾽ ἱ. 6. τὸ τηθῃ οὗ Ῥοία ρατϊ68. 
-- οὕτω, ἰπγοϊνδα ἃ ῥγοίαβὶβ, τ “1 γοὰ 5ῃου]ᾶ 50 4ο." 6Θ',, δ2, 1, δῃᾷ [}6 

ΘΟΠΟΙ Πρ ΘΧΘΙΏΡ]65. 
4..-- ἀποφήνω.. γεγενημένος, ἕο᾽ ἀποφήνω ἐμαυτὸν γεγενημένον, Ἡ]., 797. 

8.0 δἷϑο ΕἸΆΠΟΚϑη δηά ΕΤΟΠΠΕΕσΡΙ, Ἰηϑίρδα οὗ 0ῃ6 ἀποφανῶ οἵ [86 ΜΗ. ---- 

ταῦτα, 1. 6. 6408] οἷν!]} τἱρὐβ. ---- ὧν, ἀδραη 8 οῃ τυγχάνειν. 

δ. --᾿ ΤῊΘ 5ρθάκοὺ μϑῖβ Ὀβρὶπβ μἷβ αγριυηιδηξ, ὅ33Ξ66. ΑΔ] 818. ἘΣ ΔΩ͂Σ 



ὀΐ εὐπαξ, δὴ ἀάϑ!ν δὲ τηἴοῖτοα,. ΤΒδ ἐπίην τὸ δὲ Ῥτονδα 16 Τό τ]: 1} δια δᾶ, 
δ Ετδροκόη ὀὐϑόγνοθ, ὈΥ̓ ἃ ὀϊδῦδο ΠΙᾺ ὅτι, Ῥὰΐ ΒΟΙδ ἐμὰ ὅτι Ὁ] β8 δοῃίδϊηϑ 
188 ῬΙοΟΣ {1861}, --- κατηγόρουν, ἴον [86 οοπδίχαούοη [0]] ον ρ᾽, 866 α. 178, 

6. Ν:ΞΞ τιμωρεῖσθαι, τη! 46. 
6. ---- εἰκότως ἅν, ἀ τοροι ΐομ, ἴῃ ναῦῖθα ῬΒΥ βθοϊσον, οὗ ὑμ6 Δ θὰ δἸτδαᾶν 

ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἴῃ δίκαιον εἶναι. ἘῸΣ ἃ Β.Π}118} ΤΡ  Π]0Π, σοΙΡαγα αἰσθάνεσθαι, 

8. 28. ΤῊ ἂν ὀΧρΓαββθᾶ ΜΠ εἰκότως (16 } ταῖρηῦ 4150 μᾶνθ Ὀθθὴ θχργϑαβθᾶ 
ὙΠῸ}. δίκαιον) 1η ἀἸοαΐα8 1Ὁ ἃ8 ἱπνοῖνπιβ δὴ ἀροάοβῖ8. ΤῊ [11] ἔογσι ου]ᾷ Ὀ6 
εἰκότως ἂν ἔχειν, εἰ... τυγχάνοιεν. --: - ἱκανοὶ ... καὶ... νομίζοντες, ὀο-ογἀἸηαὐὸ 

Ῥυθάϊοαϊοβ ΔΙΌΟΥ 8 εὐδει εὐθὰ εἰσίν. 

΄. -- οὕς, ἀπ Ἰητδασοηῦ 88 οἵ ὑπὸ τόϊατῖνο ἴῃ ῬΪαθο οὗ {Π6 Ἰηὐουτοράῦνθ. 

---- καὶ δημοκρατίας ; τοδα ἰηδιθδα κι οὺς δι, 850 Βαιομοηβίθίη, Οοθοῦ, θὰ 
ἘΤΟΒΌΘΙΡΕΣ. --- καὶ ὑμεῖς, γοῦν, ἃ5 Ἧ6]] 5 1. --- γνώσεσθε, οοπηθοίβ ὙΠῸ [μ8 
[ΟΠ]Πονίηρ ὡς. ἘΤΟΒ ΟΥΡΟΙ, ὈγΔοκουπδ ὉὨΪΥ ἀποφαίνων, ἃ5. [86 ἘΠΕΒΕ ΟΝ: 
ἐΐοπ οὗ δοιθ ὀοργίϑὺ, Τοραγα8 καὶ.. ποιήσομαι αθ ἂ Θομυΐηθ Ῥάγθη ἢ 688. ---- 
ἐν δημοκρατίᾳ... ἐν ὀλιγαρχίᾳ, “ΠΟΥ ἃ ἀδιηοούαίῖο," .... “ὍΠΟΥ δὴ 
ΠΤ ὀοηϑυϊ οι. Τὸ βαῖὴθ ψογᾶβ ΨΠῈ ἐπὸ ἀρίϊο 16, 85 ἴῃ 88 11, 

15, 27, ΤΟΙ͂ΟΣ ἀοβη ον ἴο {μὸ Δοί}}Ὺ ἘΧΙΒΌ ΩΡ ἀρΙησογὰοῦ, ΟἹ ὉΠ ΘΆΓΡΟΉΥ. ---- 

οὐδέν, α., 160, 2. Η,,, 848, ἃ. -- προσῆκον, Εδπομοηβίθί ΒΌΡΡΙ165 ἐστί :--- 

ὈῬοῦοΣ ΕἸ ὀομβίσαθ πα 85 ἴἢ ὃ 2. ὅ'6ο 6΄., 118 (δ), Ἰαϑὺ Ἐσχᾶτηρ]θ. ΤΎΔῊ8- 
Ἰαΐδ : “ὑπαὶ 1 δανὸ ἢο ᾿Ἰπάἀπὀοιηδηΐ αὖ 81] ἐδ Ῥ6 111-ἀἰϑροβδά.᾽ 

8. --- ὀλιγαρχικός, Η-, 469, Ὁ. --- δημόκρατικός, ποὺ 656 676 884 ὈῪ [88 
οάίουβ, ἀπ δὸ Οοὐϑῦ 8 5 1 ὑὔδϑ ἈΘ’6 105 ΤΏΟΥΘ ΘΟΙΏΙΩΟΙ ΒΥΠΟΏγτΩ, δήμοτι- 
κός, Τιϑῦ. Ῥοριιϊαγίδ. ἘΤΟΒΌΘΙΡΘΣ, Ποῦγονθν, οἱὔδθ δὴ ἘΧΆΤΉΡ]6 ἤοπὶ Ῥ]αῦο᾽ 8 
Βοριυιδῖίο, ΙΧ. 671 : ὃ τυραννικὸς ἀνὴῤ πῶς μεθίσταται ἐκ δημοκρατικοῦ, ἀιπὰ 

᾿ τοηιᾷτκα ὑπαῦ [Ὧ8 ῬΒΠΟΒΟΡΗἰ οἀ] Ὠούϊοη 15 ̓ τηδὺ Τγϑῖδ8 ΥΊ5Π.65 ΠΟΤῈ [0 ἘΧΌΓΘΒΒ. 
Α5 ἴο {116 Ῥγοροβιυ] 0 ΠΘΓΘ βίαια, 10 ΘὐΟΌΪΒ 8150 ἴῃ ᾿ϑοοζαΐοθ, Υ1Π1., 8. 188 : 
παυσώμεθα δημοτικοὺς μὲν εἶναι νομίζοντες Τοὺς συκοφάντας, ὀλιγαρχικοὺς δὲ 

τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν, γόντες ὅτι φύσει μὲν οὐδεὶς οὐδέτερον τούτων 

ἐστίν, ἔν ἣ δ᾽ ἂν ἕκαστοι τιμῶνται, ταὐτὴν βούλονται καθιστάναι τὴν πολιτείαν. 

ΤῊ 1Δοὰ Ἐπαὺ ἐμὸ ᾿παϊν! πα] οχί ϑἐβα ἴον [πο δέαϊὸ γτα5 ὀοιμ δἱηδα ἴῃ ἀποίθηξ 

ῬοΙ  ἴ65 ἩΪῸᾺ 018 1ᾶθα ἐπαῦ [6 5ἴαϊο-σογηϑέτξιοξτοί, δχὶ συ [ὸ Ὁ ἐμὰ ἱπαϊν 48]. 
- συμφέρῃ, 6., 62. --- οὐκ ἐλάχιστον, ἃ Ζύοἵθα; 568 {π6 βϑῖηβ, Χ1]., 8 29, 

δῃα ποίρ. ὙΤΔΏΒΙαἴο: ““1ῦ 1165 ἴο ἃ ΨΟΙΥ στοὰν ἄσρτθα στ γοὰ.᾽ --- ὡς πλεί- 
στους, Η., 664, ἃ. 

9. -- προστάτας, Ἡ., 798. -- - μετεβάλλοντο, [ῃ6 ᾿τηροτίοοῦ 15 ῬΥΘίδτ  Ὁ]6 ἴο 

ἔμ δουϊϑῦ, θοοδιῖβδ οὗ ἐπ γερθαίοα Ομαρθ5. ἣ0 8150 βόμοῖθο. Τνο τον ]Ὲ- 

Οἰϊοῃβ δῃᾷ ἔνγο σϑϑιόσδ 068 μδα ἰαῖκοη Ρ]806 ἴῃ ἃροαΐ ἴῃ 6 γ6Ά78. --- Φρύνιχος, 
ἃ Ττη8 οἵ ῥτοαὺ ἰ]θηΐβ ἂθ Δ ΟΥΑΪΟΙ δα ἃ ῬΘΏΘΓΙΑΙ, δα ϑνο ΚΘ α ἢ15. ΜᾺΥ ὉΡ 
Υ͂ ἰπίτιραθϑ Δηἃ ΒΥΘΟΡΒΔΏΟΥ, {1} γα ἤπᾶ Ἀΐτὰ Ῥτουαϊηθηῦ δπιοπρ [86 ΑΥΠ6- 
Ὠΐδη ΘΟΙ ΙΔ ΠἄρῚ5 δὖ βαϊηοβ, Β. σ. 412 δῃᾷ 411. Αὐ ἢγϑὺ δὴ ὁρροπϑηΐῦ, ἢ 

γγὰ5 σαϊη θα ὀγὸν ἴο Ὀ6 ἃ ρῬαχϊβ8 οὗ Ἠη6. Βιϑῦ ΟἹΡΆΤΟΙΥ, δῃα ὑγαβ δβϑαβδίπαιθα 
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ΒΒΟΤΕΙ͂Υ Ὀδίοσθ ἐπ ἀοτῃ!α]} οὗ ἔπ ΕοὰΣ Ἠσυπάτεά, --- Πείσανδρος, ἃ. πιᾶπ 
ὙΠῸ 5ἰοοά ἴῃ δυ}] τθραΐθ αὖ Αὐμθη8 ἃ5. 8 δἴοτηϊπαῖθ ἀθθαῦοῃθθ, δμα ᾿ 10 

γγὰ5 αὖ ῃ6 ϑᾶτὴθ {ΐτηθ ἃ Ὀοτῃ ἱπεσαθι, δηᾶ δὴ δάθρῦ 1ῃ αἰβϑίτη]αϊίοη, 

Ουτίϊα5, ΤΠ ϑέ., 111. Ρ. 8838. ὅ86 4150 ΧΙΠ., ὃ 66, ἀπᾶ ποίθ, δῃηά ΥὙ1]., ὶ 4. 

---τὰς.. «τιμωρίας, ΟΌβοτνα {86 ἀΥὐῖο]6,---ἰηο ἄπ, οὐ {π6 Ἰανν ἃ] Τα Βῃτηθηΐβ. 

Η., 527, ο. --- τὴν προτέραν ὀλιγαρχίαν, 566 ΧΙ]Π., 8 6ῦ. --- ἔνιοι, ΘΒ ΡΘΟΙΔΠΥ͂ 

ΤΠογδιηθηθθ, ΧΙ]., ξξ 66, 67. ---- ἀπογραψαμένων. Οατοίο (Πδί., Ὑ111. 

Ῥ. 280, ποῖδϑ 2) οοῃἴθϑϑθϑ ἐμδὺ 6 ἀο65 ποῦ σοι ριθῃθηᾷ [15 Δ] θη. Βδὰ- 

ομϑηϑύθίῃ Ὁ 1Ώ1Κ5 1 τοίου β ἴο ὑΠοβθ οἰ ]ΖΘὴ5 ὴο δά ρ]οαροά ὑποηλβοῖνϑϑ ἴο 
δο ψίῦὰ {πΠ6 ΤΉ, ἴῃ οα86 ὕμθ86 ὑποιρηῦ Ὁ ΠΘΟΘσϑατΥ ἴο τοῦτα ἰο Ἐ]Θ 5185, 

Ῥαὺ ψο, ᾿ἰῃπϑίθα οὗἉὨ Ἰζθορίῃηρ ὑπ δηραρθηγχθηΐ, απο τ ῃ6 Ῥίταβ 

ἕοτοθα ὉΠΑ͂ΘΥ ΤἬΓΤΑΒΥ Ό]Ὰ5 ἴῃ Ὀ]οοΚδάϊηρ ΑἸμδη5. ἘΤΟΒΟΓΡΟΙ 5 ΧΙ δ οη. 

ΒΘΘΠ5 ῬΤΘίοσα]6, νἱΖ. : ΤΏΟΒΘ ὙΠῸ “ὁ Θῃ]]1δὐθᾷ ἴον Ἐ]Θ 515" ἃτὸ [056 ΨἼηΟ Ὁ͵6- 
ζουτοά ἴο τοῖον ἴο Ε]θι 515 ἀπᾶϑν ὑῃ ΤΊ γῦν, ταῦμου ὑΠ8ῃ τοιημδίῃ ἴῃ ΑἰῃθηΚ 

ὉΠΔΟΡ {Π6 διληθϑίν ; ραὺ αἰουγατβ ὑμουρηῦ Ὀοίίου οὗἉ 1, δῃηᾷ 7οϊηθᾶ ἐῃ8 
Αὐμοηΐδῃ ΔΙΤΩΥ͂ ἴῃ Ὀ]οοἸϑαϊηρ {πο ῖν 1Ἰαὔθ ΒΌΡΟ ΙΟΥ5 ἴῃ Ἐ]ΘαΒ18. 

10. ---- πολιτείας, ΟὈθοτν 6 ὑΠ6 οιηρμδίϊο ροϑιθίοῃ σίνοη {9 ποτὰ ὉΥ 1η- 

ψοτίϊηρ ὕΠ6 588] ον οὗ βιθ]θοῦ δῃᾷ ργβάϊοαζο, ---- αἱ διαφοραί, 566 ΧΠ,., 
ἃ δῚ. --- ἐξ τούτων, ““ἤΌτα {18 Ῥοϊηῦ οἵὗὁἨ νἱον." --- ἐν τῇ δημοκρατίᾳ, 566 
μοί ὁ ἐν δημοκρατίᾳ, ὃ 7. ---- ἦσαν ... πεπολιτευμένοι. ΕὙΔΠΟΪΚΘῺ Ταράταβ 
{15 σοπῃθοίίοῃ οὗ πὸ Ρ]αροιίδοῦ πὰ ὑπ6 Ῥγοβοηΐ, χρή, ἃ5 ἃ βίσδῃρθ 016, 

'8η4 βαυρρορὺα ὑπαὺ χρή 5που]ἃ Ὀ6 χρῆν. Βαΐ 566 6α΄., 17, Ν. 2. Ττδηβ]αἴθ 

ΔΟΟΘΟΓΑΙΠΡῚΥ : ““ σοῃϑιἀουίηρ μαὖ ὑπο ῖν Ῥο] 1104] το] οι 5 γο τ. -- ἐγίγνετο, 

“{μο ᾿πηρογίοοί, ΤᾺ γοΐθγθηοθ ἴο ἃ Θοη  ητιθἃ ὑϊτη6 ἀὔο 0ῃ 6 ομδῆρο οὗ 60ῃ- 

βτα οηῃ. ---- δικαιοτάτην, Ργοαϊσαύῦνα, 866 ταχεῖαν, ΧΙ]., ὃ 70, ἀπ ποίδ. 

Ῥιδυϊηρυ θη ὑμ6 Ῥτοίαβίβ πᾶ {πὸ ἀροᾶοβῖβ ΜΆΘΟΙ ἃτὰ σοι ἰδ ἰπ {116 ῬΤῸΡ- 
οκἰζΐοῃ οὕτω... ποιοῖσθες ὅδ6 οὕτω, ἀπᾷ ποΐο, ὃ ὃ. 

11.--- ἄτιμοι, 566 Θσπογαΐ Μοίο, 8. ---- εὐθύνας, 566 Οοηπόγαϊ Νοίο, 2. --- δέδω- 
κότες, βυρροδίβ {π6 ρτουπμα οὗ {ῃ6 αὐϊγηΐα. ---- ἀπεστερημένοι... κεχρημένοι, 
ΒΌΡΡΙΥ ἦσαν αἰ δ80ῃ. ΤὮγθο οδβθθθ ἃτ6 βρθοϊῇρα, νἱζ. [ἤοβα πὸ μδᾶ 
Βα οΥοα δἰϊτηΐα, πο86 ΠΟ Παά ῬΘΘη ΠΡΟ ΘΙ ΒΗ 64 (ΡοΓ 05 ὈΥ ΠΠΠῸΤΡῚΘΒ8 ΟΥ 
Π1165), δῃᾷ ὑποθ6 ψὴο Πδά 5υῇογοα ΔῺΥ 511 118 7 Δάν (85 ὈΥ 188 1085 οὗ ἃ 

γα] 8.016 ΟΠΠ00). --- προσήκειν αὐτοῖς ; [ὉΓ ΔπούΠ 6} ΟΟμϑύτιιοἰοη, 8568 ὃ 7. 
--- ἐλπίζοντας, τοπηαΐη5 δοηβίδην ἴο 105 ᾿ηῆηϊνο, ὑμοιρὴ 115 δα θ]θοῦ ἨΔ8 

Ῥθοη αἰξγαοίοᾶ ᾿ηΐο ἐπ ἀαϊνο Ὁ. προσήκειν. --- αὐτοῖς ἔσεσθαι, αὐτοῖς 15 ΘἸΩ- 

Ῥμαῖίο. Ο6., 146. Ἡ.; 669, Ὄ. --- ὀφείλεται δὲ αὐτοῖς ; ψἬΘη {πὸ το]α να 
Ῥιόποῦς ψου] Ὀ6 ἴῃ αἰ βδυθηῦ οα865 ἴῃ σοπμηθοίθα Ῥγοροβὶ 0η5, {88 αὙθο 
νγὰ5 Τοῃα οὗ ομδηρίηρ 86 το]αύγα ἴο αὐτός, βοτηθεϊμηθβ οὗτος, ἴπ Ὁπ6 βθοοῃὰ 

δια βαοοοδϑῖνο τη τ Ὀ6 15 οὗ ἃ ΘΟ ΟΠ βθηΐθηοθ. --- τὰς περὶ τούτων. δο 
4150 ΒΊΘΠΟΚΟΩ ; θαὺ ΕὙΟΒΌΘΙΡΌΡ οΥβ περί. ---- οὐδ᾽ ἂν, 566 ἂν.. ἀναφέρωσι, 

δᾶ ποίο, ΧΙΤ., 8 28. --- οἱ. .-πράττοντες, “ὙΠ ῬοΠ (]οἴαη5.᾿" --- φάσκωσιν, 

ἐ ῬΠΟΙ]ἃ αββοτὶ, "ἡ ὙΠ ἀϊδιεϊπούϊοη. Ὀθύνθθα φάσκω (δββδιῦ, ΟΥ 8116ρ8) διά 
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᾿φημί (88.0), ψὰ5 ποῦ δ᾽ αγ5 Οὔβουνοᾶ, Οοιηρατθ φασίν, ΧΙ],, 8 49, ΥἹΙ., 

8 2; φησίν, Υ1]1., 8 28. 

12. --- ἐμοί, οπιρῃαίίο. --- ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἰ. 6. ὑπ 6 Γ᾽ πὸ ἀρ ΟΥ̓Δ ον, 

ξ 11. --- οὐδεμία, τοοοῖνοϑ5. ΘΠ β815 ΕΥ̓͂ Βθραγαύϊοῃ ἔγοση 105 δα 78οὐ, συμφορά. 

-- ἀνθ᾽ ἧστινος. ΟΟΙΡΔΥΘ ἀνθ᾽ ὅτου, ΧΤΙ., ὃ 2, ἀῃμὰ ποίδ. ---- ἂν προθυ- 

μούμενος, Ο΄., 42, 2, αῃὰ Ν. 1. Οὐομιραγθ οὐδ᾽ ἄν, ΧΤ],, ὃ 82, δῃηᾶ ποίο. ---- 

παρόντων... ἀπαλλαγῆναι, 566 Χ]Ι., 8 46. --- ἑτέρων... πραγμάτων, ἃ Ομδηρθ 
οἵ σονουμιηθηΐ, ὃ τογοϊαίοῃ ; 580 {86 Ταὐΐὰ πονῶ γ68.Ὀ. ἘῸΣ ἑτέρων Οοδοῦ 

τοδᾶβ νεωτέρων. ὟἯ μαῦ αἰ ἴογθησθ θύσῃ ὕμ6 οοποορρίϊομ οὗ [8 Ἰταρουθοῦ, 
ἐπεθύμουν, δ 80 δοτϑί, ἐπεθύμησα Ἶἴ ---- τετρνηράρχηκα, ... εἰσφορὰς... λελει- 
τούργηκα, 566 ΧΙ], Θεηόταΐ Νοίο, ὄ, 6, 8. ---- οὐδενὸς χεῖρον, {Π6 ποραίγθ 

ῬοΙομρβ ἴο {Ππ6 δἀ]θοῦδνο ; ὑγαμβίαῦθ : “ἡ ἴῃ ἃ ΤΏΔΏΠΘΥ Ποῦ 1ΠΘΥΙΟΥ ἴο δΔὴΥ οὗ 
{6 οἰ άΖζοι5.᾽ ὅσο οὐδενὸς ἧττον, Υ1]., ὃ 81, δηᾶ ηοΐό. 

1. --- προσταττομένων, πο ἀθἤπιζο βύτη γὰ5 τϑαυϊγθα 0 06 βρθηῦ 11 [Π6 
ΤΟ] Π]τθαῦ οὗ ἃ ᾿ἰδατσυ, αῦ ἃ δα ιδίαοίουυ Ἵχϑοαίίοῃ οὗ {π6 ἐτυιϑὺ τγὰ8. 6Χχ- 

Ῥβοϊαά. --- ἐδαπανώμην, Η., 690. ὅ66 ΥἹΙ., ὃ 51. --- βελτίων... «νομιζοίμην, 
Δ}. ὉΠΙΟΒουν θα νόον] ΜΈΙΟ, ἢῸ ομ6 Ποδιταῦθα ἴο πακο. ὅθε ΧΥ͂Ι,, 8 17.--- 

ὧν... ἀπεστερούμην, ““οἵἩἉ δάνδηζΐεαρα ἔγοτη 8}1 Β1ΟῺ ὑβΊηρ5 1 νγὰ5 ἀορυῖνϑα. ̓ 
--- άριτος, ἀοροη 5 ου. τυγχάνειν. Αἰ οδ88 ἴῃ Ῥοϊηὺ γγχὰβ ὑμαῦ οἵ {π6 τγθα ἢν 

Απθρμοῃ, ἯΠῸ Παᾶ ἔτ 1564 ὕνγο ν7611-Θαπ]ρροᾶ Ἐγτθίηθδ ἴον [186 Μὰ Σ αὖ ἢ15 

οὐ σού, Ὀαΐ ψγὰ5 Ῥαὺ ἴο ἀθαῦῃ ὃν ὕπ6 ΤΆ ΤΥ. --- ὡς... εἰληφότες, Ο΄., 109, 

Ν, 4. ---- ταύτην, 1. 6. [6 1Π]ΌΤΙ65 ἀοη6 γοὰ. ΤῊΘ ῬΙΟΠΟῺΙ 15 ΨΟΙῪ οὔθα 

αϑϑί πη] αἰοα ἴο {π6 σΘΠΘΟΥ οὗ ἃ Ῥγθαϊοδίθ βιιϑίδηϊινο. Α5 ἰο {π6 ἔδοῦ βἰδβα, 
866 ΧΙ],, ὃ 98. --- παρ᾽ ἡμῶν, 1. 6. ἔο56 ΨἍἘῈΟ τοιηδϊηρᾶ ἴῃ ὑπ6 οἷν. --- μὴ... 
λόγοις, 566 Υ1]., ὃ 84, ποίδ οχ. λόγων. 

14. --- τῶν τετρακοσίων, 566 ἐφόρων, ΧΤ]., ὃ 46. α., 169. Ἡ., 572, ἃ. 
.--- ἤ, ““6156.᾽ --- ὁ βουλόμενος, 6΄., 108, 2. --- παρελθὼν ἐλεγξάτω, ““ 5ἴερ ἴοτ- 

ματα [10 {πΠ6 δεηια} δῃᾷα οοηζαΐα τηϑ.᾽ ---- οὐ τοίνυν οὐδ᾽ : [15 ΘΙΏΡ ΙΒ 51Ζθ5 
“16 βθοοηαᾶ ΤὨΘΙΩ ΟΡ οἵ {6 βοῃΐθησθ, 866 Η., 889, ἃ : ὑγαῃϑὶάϊο : ὁ" ΠΟΥ ἴη- 

ἀεοοά, αν  ουτηοσθ. ἡ ΕῸΥΡ {Π6 5ΙΧίοΙ ἃ ποραίγο, 866 α,, 288,8. Ἡ,, 848. 

οὐ αυλ]1ῆ65 [η6 ψΏΟ]6 βοηΐθῃοο, ᾿πύσοαποίηρ Ὁ 85 ἃ παρϑίζνα βοηΐθῃοα : οὐδέ 
ῬΘΙΟΩο5. ΒΡΘΟΙΔ ΠΣ ὕο [Π6 ὑθηρογα] οἷδα56, ---- βουλεύσαντα... ἄρξαντα, Η., 

708. --- εἰ μὲν... εἰ δέ, ἃ ΒΏΔΡΡΙΥ γνὺ ἀηᾷ σοποϊαβῖνο αὐοηυηλα: “41 γχαβ δἰ μοῦ 
ποΐ εσἰϊζίᾳ ἴο βοῦν Ὁηᾶ ον ἐῃ6 ΤΟΥ, οὐ πού ρογηυϊίέοα ἴο ἄο 80 : 1 ποῖ 

Ὑ1ΠιῈρ, 1 ἀρβοῦνθ γΟῸΣ ΔΡΡΥΟ δ οι ; 17 ποῦ ρουτηϊ θα, ΠΥ δοσίβουα ἄθβουνο 

γΟῸΣ σομαοιῃηδίοῃ ἃ5 11875.᾿ ΕῸΓ ἃ 51.118} ὈΠ οὗ ἀγσυτηθηΐ, 5866 Χ]],, 8 84, 

--- γυνί, ΘηρΒαίο. --- τιμᾶσθαι, 1. 6. Υ Ῥοΐηρ φἀπηλύξεα ἰο {π6 οἴοθ ἴο ψ ΒΙΟΝ 

Ι μανῷ Ῥθϑῃ ἀδδίσηδίϑα. --- δίκαιός εἰμι, “41 ἀ΄ὴ οὐ 164,᾿" Ἡ., 777, ἀπά 
ΘΧΑΙΆΌΠ68. ---- ψευδομένους, ργοαϊοαΐα δοουδαίϊνο, α., 166. Ἡ,, δδ6. --- ἀπο- 

δείξαιμι; ψηαῦ 15 ΛΠ|6 ῬτΟΙΔΒ18 
15. --- ἄξιον σκέψασθαι, 566 ποίδ οῃ ἄξιον ἰδεῖν, ΧΙ]., 8 87. --- παρέσχον. 

Οουϊάᾶ παρεῖχον ἢαγο θ6οῃ τιϑοὰ ἱπδίορδα ὙΠ πιμαὺ ἀἰβθσθησο πουἹά ἰδ 



1δὰ Νέδα. 

βάν ῥὐδδθνδα ἐδ ἐβουῤηιῖ Εδν ὑπὸ δοιῖνα ἰπϑιδα δὲ ἘΠ8 τοῖα 18, 888 
Ἡ., 688, 8. --- κεχρῆσθαι, (΄., 18, 8, ΒΘΙΔΑΙ͂Ε. ---- ὑπ᾽ ἐμοῦ, οὐδόγνὸ μὸ δζη- 
Ῥμδδ15 Τρ οαίθα] Ὁ ΟΊ ὸπ ὑο ἐμὰ Ῥόυβοθαὶ Ῥγοποιῃ ἴῃ {115 Βοο 0, --- ἐν τῇ 
ὀλιγαρχίᾳ, 56ὸ ἐν ὀλιγαρχίᾳ, ὃ 7, πᾶ ᾿μοίξ. ---- ἀπαχθείς ; [ΟἹ ὑμδ ὑθομη1δ8] 
ΤηΘϑΉΪη 9, 8566 Τ, ἃ 85. Ιιοῶ. (Απι. 64.), ἀπάγω, 1Υ. διᾷ Θοήογαϊ Νοίο, 4. 

Ττυτ αυϊηρ; [Ππ6 ἀοθροῦο αὔυβο οὗ ὑπὸ βαυητ αν Ῥγοοδϑβ οἵ ἀραθορό ὈΥ͂ 188 

ΤΟΥ͂ (Χπι., 8 16), Ῥγναϊθ βθβοῃ5 διμοηρ ὑΠ6 1} ΡΤ ΒΔ 8 τοβοτύθα ἴο 1Ὁ ἴῃ 

ἰακίηρ τουθησθ ἀροὴ ΠΟΙ ΘΏΘΠ)168. --- εὖ τεπογθώς, ἐμὰν 185, ἈΠ] αΒΌΪΥ, δρᾷ 
ου Ῥαυ Ὁ ραΐροβδϑ : Ο.., 166, Ν. 1. 

16. ---- οὐ τοίνυν οὐδ᾽, 586 ὉΠ βᾶτηδ, δηᾶ γιοέδ, ὃ 14. ----εὖ ποὶεῖν.. χαλεπόν, 
Ῥοόδιιδα οὗ ὑπ ΡΟ ΟΥ̓ οὗ ὑμὸ ἐγτὰλῖβ δ ἀθβου θα ἴῃ ΧΙ]., 8 98. --- κατάλο- 
γον, “ἃ Ἰἰδὺ οὗ βυβρόόίεα ῬοΥβομβ γᾶ8 ἀτανῃ ἀρ, ἴῃ ὙΒΙΘΩ. 886} οὗ ὑπ δά- 
Βοτοηίβ οὐ [Π8 ἐγταηὺβ γὰβ 8] ογοα ἰο Ἰηβοῦῦ 5οἢ Πδτη68 85 ἢ ὁμοβθ, ἀπ 

ἔγόσὰ ΜΒΙΟΝ [ἢ νἹούη8 Ὑγ Τ6 ΘΌΠΘΥΑΠΥ ἑακδη." Οτοῖίο, ᾿Ζιδέ., Ὑ 111. Ρ. 247. 
-- ̓ Αθηναίων, 7οἷπ Ὑ1Ὲ οὐδένα. --- δίαιταν, 6., 159. Ἡ., δ47, ἃ. 8.68 

Θοπογαῖ Μοΐο, Ἱ. --- καταδιαιτησάμενος, οαπδαίίνα τι! 418. ---- πλουσιώτερος, 
568 ἃ 26, ἀπά ΧΙΠ]Π,, 8 98. 

17. --- καὶ μὲν δή, 568 ΧΙ], ὃ 80, ἀπᾷ ἡἠοίθσ. ΤῊΒ βρθαϊκὸῦ 68115. αὐδδη θη 
ἴο {86 τοὐογά 788 ἀρ αειδα; -- ὅστις, ποῦ ὅς, Ῥδοδιιθ6, δοόογάϊηρ ἴο ΕὙΘΙ.- 

Ὀογρον, ποῦ {88 γηπἀήη, Ἰγαῦ ὑπι|6 807 οὗ τήδῃ 15 ὑπὸ ἑατπϊηρ-ροϊπῦ οὗ ὑπὸ ἄζρτι- 
τηθηΐ. ΟΣ ΡΔΙ6 οἵ Δ οἵτινες, 8 18, δῃηᾷ 566 ΧΙ], 8 40, οἵτινες, ἀη ποίδ. 

-- ἢ που, 5ὸ6 ΧΙΙ., 8 8δ, ἀπ ποίό. τἰο ποϑϑυμη θη δ ὐβάιν 3 ΘΡΡΡΑΙΘΠΥΙΥ {86 
᾿ἄχλθ βἰησὸ 8 ΕδΕ, μεναι δᾶ Ῥδϑὰ ἴοο Ῥσίοῦ [ῸΥ [Π6 Βρϑᾶϊὸν ἴο σῖνο φζοοῦ 
οἵ ροοᾶ- 111 ὉΥ 8. ῬΌΒΙ]16 Βουνῖοα. ---- ἀλλὰ γάρ ; ὑπι8 81110515 Ἰηᾶγ 56 Π]164 
ῬῪ βοῖμθ 506 ὑπουρμὺ δ8 τί δεῖ πλείω λέγειν ; 568 ΧΤ]., ὃ 99. --- μὴ ἐπιθυ- 
μεῖν ; {Π6 βαγὴθ ἐπουρῖν ἢ 15. ΘΒ ΠΘΙΘ ὈΧΡΓοββοᾷ ΠΕ Βα ὃ. ». ΧΧΙ,, ὃ 1, 
καὶ τοῖς θεοῖς εὔχεσθαι τοὺς ἄλλους εἶναι τοιούτους πολίτας, ἵνα τῶν ὦν ὑμε- 

τέρων μὴ ἐπιθυμήσωσι, τὰ δὲ σφέτερα αὐτῶν εἰς ὑμᾶς ἀναλίσκωσιν. 

18. --- δικαίως, 866 ΧΙ],, ὃ δ4, δηᾷ ποίδ. ---- φυγόντας ; ἀπ] ρτ 5} ὑῃ6 
ββηϊβοαίίου οἵ {μ6 δοτίδβὺ ἐνολὰ ὑμ6 φῬγοβοηῦ φεύγοντες, 8 20. --- ἐχθρούς, 586 
ψευδομένους, ἀιι ποίο, 8 14. ---ἀφῃρημένους, οὔβοννα [88 ἴογοδ οὗ ὑπ8 τηϊ 16. 
-- σφετέρας αὐτῶν, ἃ τῆογτὰ γάτϊαὐϊοι οὗ ὑπὸ Ῥχθοραϊηρ ἑαυτῶν, α,, 187, Ν.1; 
147, Ν. ὁ. Ἡ,, 676, ηδ μὰ. ---- ἐν τῷ ἄστει, Οοβοὺ 5βἰσῖκοβ οαὐ ὑπὸ ΞΕ 

ἘΤΟΒΌΘΙΡΌΥ, πιοντο ἠδ, Τοϑαχαβ. 1Π8 ατὐϊοῖο ἂΒ δἰνιῶς ἃ ἰοδαϊ, ΤΑΙ Λοῦ ὑμᾶῃ ἃ 
φαγίμ τοϊξοτθιδὸ ἴο [π 6 ῬΈΤΘΒΘ. ----οὕτινες, ““ ΒΆΘΗ 5); βδὸ ἡυοέξ οἡ. ὅστις, ὃ 17. 

--- μετέσχον, ΨἘῈΣ ποῦ μέτεσχον ἵ --- ὑμεῖς ; ῸΥ 186 Β6Κ8 οὗἉ ΔΆ ὉΠ 8515 Τὸ ἐκεῖ- 

νοι, ἐμιδ βιιθ]θοῦ οὗ οἴεσθε 15 δτα τορϑαΐθᾶ ἴῃ 86 πουιϊπαύνο, ἀδβριῦα 88 Θοἢ- 
ἐϊστιοιβ ᾿Ὡδηϊονο : 56ὸ Βιρέηιατ 5 ΟΥ., ὃ 142, Ν' ὃ : “ὙΠ εῆ, ἴῃ ἃ ἄβθρβη- 

ἀοιὺ οἰααβο, ΤΠ ΓΟ ἅτε ἰαἰχοαπορα οὔμου βα ]θοὺ Ὀοϑι θα. {πα οὗἩἨ [Π6 τηδίῃ 
ϑϑῃΐθῃοο, 8 ἃ ΘΟΠΒΘΟαΌΘΗΙΥ, [ὉΓ [6 βακθ οἵ δῃ 6515, ἃ τϑρϑιϊ το οὗἩ [86 

Β )6οῦ ἴῃ ὑῃ6 ἀθρομάθηῦ ὁἸαῦθο βθοιὴϑ Ὡθόδδβασν, ἃ ὑοίο ἃ δομδίστοὐξοι 
ΤΊΔΥ ἰαἶκθ ῬὉ]866, ΥἱΖ, οἰ 6. ἃ}] 8 βα ] οὔθ ἀτὸ ραὖῦ ἴῃ [186 ἀὐοιϑαῦίν, οὐ 19 



Νοίοβ. 166 

τορθάϊθᾶ 5 66  δὲᾶπ 5 ἀ]οπθ ἰῃ ὑμό Βοτηπδεῖνα,᾿᾿ οὐό, ἘΤΟΠ ΕΥΟΘΕ τι τ 8 
ὑπᾶὐ [815 ὀοηβεγιοι σα 15 ἕοα ἃ 1 ΟὨ]Υ οπὸ ΟΥ̓ΠΟΓ Ἰηδίαῆοο ἴῃ Τύ δὰ (ΧΧΧ., 
ἃ 8), Ῥαΐ ἰδ ΨΟΙῪ Γτοαπδηῦ ἴῃ Ποιηοδύμθηθβ, ἃμα ποὺ τάγα 1Π ΧΟΠΌΡοη. --- 

τῶν πολιτῶν, 1. ὁ. οὗ [86 οἱ ἐν ἄστει ῬΑ. 
19. --- ἐκ τῶνδε, “τόμ [86 ΤΟ] οὐδ ἀδταυ δ," Η., 679. -- ἔκχεπτον 

.οὐὐδωροδόκουν, Οὔβογνο {π6 ἴοτοθ οὐ {Π6 ᾿πηρογίοοί, ατοίθ ΓΤ ηαυῖςα ὑπᾶῦ 
ἐξ ῬΘΙΒΟΏ8] ἀπ ῬΘΟΙΠΙΑΤΥ͂ ΘΟΥΙρ ΟΝ βθοπι8 ἴο Πᾶνα θη ἃ ὀοτήπιοη Ὑἱθὸ 
ΘΤΔΟῺΡ [η6 Ἰοδάϊηρ' θη οὗ Αὐπθηβ δηᾷ ϑ'ραγία. Ηϊδί:, Υ. Ῥ. 881. --- ἐπὶ 
τοῖς ὑμετέροις; ΒΌΡΡΙΥ πράγμασι; ἐπί ἀσποίο5 6 ὀεράδίοϊι. --- συκόφαν- 
τοῦντες.. ἀφίστασαν. ϑ'ροικίηρ οὗ ΑἸοϊδίααοθ, 1, γϑὶᾶϑ βαγ8, ΧΙΧΣ,, ὃ δ2: 
διπλάσια ἐκείνῳ ἠξίουν αἱ πόλεις διδόναι ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν στρατηγῶν, ὥστ᾽ 

ᾧοντο εἶναί τινὲς αὐτῷ πλέον ἢ ἑκατὸν τάλαντα. --- τούτους μόνους, π6 ἄδικοι 

οὗ ΣΤ]; ὃ ὅ: --- ἐτιμωροῦντο, ““δᾷ οοηὐηθοα ὑπὸ ῥγὰούϊοθ οὗ ῥῬαμιβῃϊηρ, 

α΄, 49, ἃ. --- ἐκείνοις; 1. 6. ἐῃ ρεσυ]αΐογα, βυοορδηὐβ, δἴα. ---- [τῶν] ὀλίγων. 
ἘΤΟΒΟΓΡῸΣ ἀοίοηἀθ μ6 Ὀγδοϊκοίθα αὐὶϊο] 8 ἃ πδοαθᾷ ἰο ἀἰβυ τ 8 ἢ. ὁ ἘΠ8 
ΤΑΪΠΟΥΠΥ͂ " Ἰτοτα ὑπὸ ῬΟΑΥ͂ οὗ οἰ 1268. --- κοινά, ὀτηρῃ ἀ 6, 

ῤ , “ [8.688 Τ᾽ ΑΒΌΤΘΒ,᾿" 1, 6. ῬαΠΒΗτηρ [6 ΤῊΔῺΥ ΤῸ [6 ΤῊ18- 

ἀεοᾶς οὗ [88 ΤΪΠΟΥΊΕΥ. ---- ἐκείνους, 1 Ὁη18. ΘΟ ὨΘΟὔΟΠ, ὅδῃ ΟΠ]Υ τον ἴὸ {πὸ 

ΤὨΙτγ. ἃ....πάσχειν 5ἴδμα5 ἴῃ {6 Το]αϊοι οὗ οὈ]οοϊ-οοιιδαύννα ἰο ἡγεῖσθαϊ, 

ἀπά δίκαια 15 6 φῥγοαϊοαίο-οοβαίνα, --- περὶ αὐτῶν τΤοίουβ ἐὸ ἑτέρους, ἱ. 68. 
Ῥόϊβομϑ ἴῃ {86 Αἰταδίίοι δὲ ἴη6 βρθακόῦ, 800. ΕὙΟΠΟΥΡΘΙ, Ξ66, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ὑπὸ Τ0]Πονπρ, --- ἔχετε 15. ἐπ ρ τ ἶνο. ---- φεύγοντες, Η., 698. --- περὶ ὑμῶν 

αὐτῶν. Βδυσμοηβίοίη Ὀχδοκοίβ [ἢ 6886 ψοῦβ, τοράγαϊηρ ἘΠδυ ὃἃ5. 80 πη θ- 
Ῥοϊδυϊοη ὁσολβίοποα ὈΥ τϑίουτιπρ ὑπ6 Ῥγδοοᾶϊηρ' περὶ αὐτῶν ἴο ῥέϊδοῖι8, ἑτέ- 
βοὺς, ΜΈΏΘΙΘαΒ 6 Τδίουβ 10 ἴο 0ῃ6 ἀη7αθὺ ργαούίοθδ οοτηρϊηοα οὗ, --- τοῖς 

ἐχθροῖς, 500 τος ὑπόσρο ΦΙΏΡΠΗΟα 1 ἴῃ ὃ 28. 
ἴῸΥ ἴὴ8 βοηλίν ἴοῦ ἐνθυμηθῆναι, 866 ΧΥΙ., 

8 96, δηᾶ Ὁ: - ἁμαῤβτήματα, ἐγ βία κα ϑ." --- ἄμεινον τηοάϊῆο5. βουχλεύ- 
σασθαι, ἵτοτὰ ΜΝ ΪΘΉ Ὁ 15 ὁδρᾶταϊοα, ἀηα φ]δοθα ἔουψᾶχγα 1 Π6 βθηεπόθ, 
ΤῸ} Θταρμδβῖ5. ---- πονήσῃ, 6Θ΄., 44. ἘῸΐ {πὸ ἰἀοἃ ὀχργοϑβθᾶ, δομιράτο ὙΠ Ὶ]} 5 
αὖ Λοδία ἀοοογὶ Κι 8 688, 8150, Αὐἱδίορβαμθο 5 ἀπ᾿ ἐχθρῶν πολλὰ μᾶνθάνουσιν 
οἱ σοφοί (Βίγαβ, 816). --- ἀκούοιτε, Ο΄., 62. --- τὴν αὐτήν, ΒΌΡΡΙΥ ἀλλήλοις. 

--- κακὸν... φυγῇ ; 188. βαϊηὸ ἰἀθὰ 18 ἐχριόθδθᾶ ἰὴ ΧΟΠΟΡΠΟ 5 δοοοπηὺΐ οὗ 
ΤΠ ΟΓΑΙΤΩΘῊ 68 8 ΤΟΡΙΥ ἴο Οὐἰπδ8 (ΤΠ 11., 11. 8, 44) : εἰ δὲ τὸ κράτιστον τῆς 
πόλεως προσφιλῶς ἡμῖν εἶχε, χαλεπὸν ἂν ἡγεῖσθαι (τοὺς φεύγοντας) εἶναι καὶ 

τὸ ἐπιβαίνειν ποι τῆς χώρας. 

δ, - ἐπυνθάνεσθε, φῬΓοίεγ. ]6 ἴο πυνθάνοισθε. 8 ἀ]δὸ ΒΥΔΠΟΚΘΩ, ΜΠ Ὲ 
Καῦβοῖ, Ὑπὸ τοι αυ κα ὑπαῦ {π6 ΟμδΏρδ οἵ ὅτε ἰὸ ἐπείδη δόγτ βροῦ 48 076} ΜΠῊ 
ἴῃ ομβηρθ οὗ τηοοᾷ. ΤΏ ορίαἰγο ἀκούοιτε ἀϑποίθβ δι ΠΗ Π1[6]Υ τϑρϑαϊθα 

ΔΟΙΘΙ ; 186 Ππηρογίδοῦ, ἃ ἀοβηϊτᾶ ὀοπ θα Δοιοῆ, --- ἔρισχιλίους, ἃ Ἀγῖν!- 

Ἰερδὰ ὩΌΤΩΡδΙ οὗ οἰ ζδἢϑ, βαρροβδοαᾶ ὑὸ Ἠὸ [ἀγότά 016 ὑο {88 ΤΟΥ, 8η4 {Π6γ6- 
ἴοτα, Ἰοροῦ μὸν 118 ὉΠ8 ὀδΑΙΓΥ τὴδῃ (866 ΧΥ͂Ι., Ζυξγοί,), Ῥϑιυ 6 ἐο Πο]4 

9 



180 ᾿Νοΐοϑ. 

ΒΟΙΏΘ Οἷν1] τἱρ τί. ---- στασιάζοντες, αἴδεν {Π6 ἀοίοαὺ αὖ ΜΙ ΌΏγΟΗα, ἴῃ ΒΟ ἢ 
Οὐἰδία5 Ῥουβῃρά (5866 ΧΙ]., Ζυέξγοά.). ---- ἐκκεκηρυγμένους, 566 ἐξεκηρύχθητε, 

ΧΙ]., ὃ 95, ἀηᾶ ποίο. --- μὴ τὴν αὐτήν ; 566 ΤΠ πογαϊά65, ΝΠ. 89, δηὰ 

Οτοῦθ᾽ 5 τολαυκθ (ΠΠ18,., 111. ΡὈ. ὅ8 -- 60) οῃ 716 σγϑαύθι οΠοοᾶ οὗ ἀ18- 
οοτᾶ ἴπὶ 8 ΟἸΡΆΤΟΙΥ ὕμδῃ ἴῃ ἃ ἀθιμοογδον. --- ὑπὲρ ὑμῶν δεδιότας, ““ Δῃηχίουβ 
ΤῸΥ ὙΟῸΪ 5.166685.᾽ --- πολεμοῦντας ; 411 Ομ) {π6 ΤΉ ὑγ Θου]α {ῃ6} ΤΟΥ Οἢ 

Ὑ6Γ6 [Π6 Τισοαφιηοηῃΐδη σαυυίβοι δ ὑπ οαΥΔΙΓΥ -ἸΏΘΗ. ---- ἅπερ, ““ῬΥΘΟΙΒ6]Υ, 

νι αἱ.᾽ --- σωθήσεσθαι... κατιέναι, ἘΤΟΒΌΘΓΡΘΓ Το ΓΚ ὑμαῦ ἐἢ 6 ΟΠ ϑϑίοη οὗ 
οἰ μοὺ οὗ [86 1 ἤηϊνο5 νου] ἀθϑύσου ὕπ6 ἑϑοοοίοηυ. ὅθε ΧΙ]., ὃ 7. 

29. ---- παραδείγμασι, Ῥτοαϊοαίο-ἀαἰίνο, Η., 607, ἃ. Ἐπδν ὑμ6 δυρῃμηθηῦ, 
σομΊρατα ΧΙ]., 8 92. --- βουλεύεσθαι ; ὑπ6 ψοτὰ ἀφηοίίηρ ὕΠ6 ἑππούΐοι οὗἉ ὑπ 9 
αἰοαοὺα ψὰβ δικάξειν, Χ1]., ὃ 100, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο Μ ὨΙΟἢ 1ὖ νγὰ8 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, 85 11)" 

ἀϊπαϊοα, βουλεύεσθαι, εἴο. --- ἔσεσθαι ; ψῇηαῦ οΟὐΠΕΡ ἴθηβθ οου]Ἱᾶ 6 πιϑοὰ 7 

Ο., 25, 2. --- δημοτικωτάτους, {Π6 5ΡΟ.]αῦν 6 Ῥουμαρβ. αἰηΐβ δὖ 1ΠΠΊΡΤΟΡΘΓ 
ΘΡΌΠ σα οη5. οὗ {π86 δριυμοὺ δημοτικός, ὙΏΪΟ. ΤῸ σοτηοη ἴῃ Αὐῃθη5, ἃ8 
γγὰ5 [88 6856 4150 ΜΠ {Π6 ΒΥΠΟΏ τ οι ροριζαγῖδ αὖ ἤοτηθ. ΟὐἸραγθ ΟἸΟΘΙῸ 

(ὧν Οαἱ., ΤΥ. δ), ““γ6 χιυΐδ. . .. ὧν ρογηυϊοῖα ροριζὲ Ποηνατυὶ ροδίϊας ροριζω- 

γίβ 6556 ροδδιϊ." --- οἵτινες, 566 8 18. ---- ὁμονοεῖν, ΘΙΏΡΔ51Ζοα Π6γ6 (ΟΥ̓ 108 Ροβὶ- 
{10}}) δ8 088 ψαϊομοσᾷ οὗ ἃ βοιηᾶ ἀοτηθϑῦϊο ΡΟ] ΟΥ. ---- ὅρκοις... συνθήκαις, 

566 ΧΙ],, Πιίγοα. --- ταύτην, 566. {Π6 βαῖηθ, δῃᾷ μοΐδ, ὃ 18. --- αὐτοῖς, {Π6 
ΒΆΤΩΘ 8ἃ5 οἱ φεύγοντες, 8. 24. --- τούτων, ἤ, οη6 οὗ [ῃ656 ψογάθ 15. σι ρογἤσποιις 

ἴπ ὑταηβδ᾽αἰΐοη. Η., 884. Οὐ ραγα ψυ{{}Δ {Π|5 Ρ]θοηαβῦϊο ἀ86 οὗ {16 Ῥγοποῦῃ 
ἴο Δῃ Ποῦ η66 ὑἢ [Ο]]ονηρ᾽ οἰαιιβθ, ὕπ6 Τιαἰΐη ἤοσ οὐ ἐϊζμα, ἴῃ Β Οἢ δϑηὔθη 65 

85, 1700 ἐδ γΌσο, «δ ὀρίδίοαην δογίδαϑ. --- αἰσθάνεσθαι, ποῦ ἃ ὨΘΟΘΘΒΑΙῪ ψοτγά, 

Ῥαΐ ὑτονῃ ἴῃ ἴο Ὀδίδησα [η6 μέν οΙα86, ΟὈΙηρατα σωθήσεσθαι.. κατιέναι, 
δηᾷ ποίο, ὃ 22. ---- ὥσπερ, Ο΄., 109, Ν. 9. 

24. --- πολιτῶν, 1Ἰγη1{5 πλείστους. ---- διαβεβλῆσθαι, Ο΄,, 18, 8, Ν. --- δέ- 
ξαιντ᾽, Β6γ6 ὑβτοντα Ἰηὗο {Π6 τηϊ 4 416 οὗἩἨ {μ6 βοηΐθηοθ, θδοδιβθ 1685 δα ρμαῦίο 
ἔβδη ἰὴ ὕνγο Ἰηῆηϊθῖνοθ. Ὑμαὺ 15 ὑπ6 Ῥγοίβϑὶϑβ 3 ---- πονηρίαν.. σωτηρίαν, 
ΘΟΙΏΡΔΙ6 ἀπειπεῖν... ἐπιλιπεῖν, ΧΤῚ,, δ 1; 566 4]8ο 88 δ4, 78, ποίε8 ; 8150 σω- 

τηρίαν...τιμωρίαν ΔΌονΘ, 8 29. 

25. --- ἃ... συμβουλεύουσιν, ἱ. 6. ῬΑΥΤΥ ΤΟΥΘΏΡΒ. --- ἃ.. -παραινῶ, 1. 6. ὁμο- 
νοεῖν, ὃ 29. ---- ἀμφοτέραις... «πολιτείαις, 1. 6. Ὀούἢ ΟἹ σΑΤΟΩν δηᾷ ἀοτηοοτδοῦ. 
-- Ἐπιγένην, {μ6 ΤὭγοοα ᾿πᾶαϊν! 4815 ἤΘΤῸ ἡϑιηθᾶ, δηᾶ 1πδὺ Ῥεΐοσα δ] 46 ἴο 
δ οὗτοι, ἃτα ηοῦ οὔου 56 Κηόνγ, Ὀαὺ ΟΥΘ ῬΥΟΌΔΌΪΥ [Π6 δοοῦβουβ ἴῃ ὑμῖ5 

οᾶ856, -- καρπωσαμένους.. συμφοράς, ΘΟΙΏΡΑΙΕ οὐδὲ πλουσιώτερος, ὃ 16, ἀῃά 

ποΐο. ---- ἐνίων... θάνατον, Ο., 178, 2, Ν. --- ἀκρίτων, ῬτοΌΔΟΙΥ [86 5ἷχ ρϑθη- 
ΘΙᾺ15 ἅτ τϑίοιυθα ἴο (866 ΧΙ],, 8 86), ψῆο ρουβη θα ἄκριτοι, 50 ἴὰτ' ἃ5 6 0 

μδᾶ πο οοπουιανίομδ)! ὑ114]. 

26. --- ἀδίκως δημεῦσαι ; {π6 ἰδοῦ 15. Τηογ6 οἰγουταβίδη 0181}ν0 σἰαϊθα ἰὰ 
ΧΧΧ., 8 22: ἡ βουλὴ ἡ βουλεύουσα ὅταν μὲν ἔχῃ ἵκανα χρήματα εἰς διοίκη- 

σιν, οὐδὲν ἐξαμαρτάνει, ὅταν δὲ εἰς ἀπορίαν καταστῇ, ἀναγκάζεται εἰσαγγελίας 
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δέχεσθαι καὶ δημεύειν τὰ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ῥητόρων τοῖς τὰ πονηρότατα 

λέγουσι πείθεσθαι. ---- ἀργύριον λαμβάνοντες, οομιρατθ χρήματα λαβών, ἀπ 
ποίο, ΧΤῚ., ὃ 8; λαμβάνοντες γτΑῦῃ6᾽ ἴμδῃ λαβόντες, ἴο ἀθηοίο ἃ τϑροαϊοᾶ 
δοῦ. --- εἰσιόντες, ἱ. 6. ὙΠ} ἸΠ ουτηὐϊοη8, εἰσαγγελίας ; 566 ΧΥ͂Ι., ασηπογαῖ 

Μνοίο, 7. ---- πρότερον... ἕως, 5600 Χ]],, 8.71, ἀπα ποίο. --- πλούσιοι ἐγένοντο, 
566 ὃ 19. 

2. ---- ὑμεῖς... διετέθητε ; ΕὙΔΠΟΙΚΘῊ ΤΟΤΆΑΙΓΒ. ὑπαὺ ἐηΐ5 4150 ἀθρθηᾶϑθ οὰ {86 

Ῥτοοοαϊηρ ἕως, 85 86 Ροΐϊπῦ ἴο Ὅθ ἀθβου θα 15. ποῦ, τηδίη]ν, {86 ἀἰβροδίξίογυ 
οἵ {πὸ Αὐμοηΐδηϑ, Ραῦ, ἴο ψρδὺ οομαϊξίοιυ ΤΠΟΥ δὰ Ῥθθὴ Ὀγοσρσηῦ ὈΥ 186 
Ῥτδοίζσοβ οὗ {86 βυοορμδηΐβα Ἂ οοχωμηᾶ, ὑπ υθίοσθ, πρῦ βίαηα ἴδον ἐγέ- 

γογτο. ὃ ΕἸΟΒΡΟΥΡΟΙ, Μ͵Ὸ0 Ῥαΐδ ἃ ΟΟΙΙΩδ 8180 δε διετέθητε, ΜὮΘΙΘ 

ἘΤΔΠΟΐκοα οὔ ὥστε, ἀπ Ἀπ ἃ Ῥουϊοα. ΤῊ τηθαϑῦσοϑθ Ποῖ ἀοβου θα 
ὍΥ6 [Ά Κοὴ αἰθον ῃ6 ἀἰδαβίοσ οἵ Ζιροβροίαχηϊ, πα Ῥγονΐοιβ ἴο [86 ΒΌΥΤΟΠΟΙ 
οὗ {86 οἷζγ. Τμο ογαῖου. Ῥαίσγοο!άθβ, ἴῃ ὕπ ἰηὐογοδὺ οὗ {88 οἸ ρα 08] 
ῬΑ, Ῥγοροβϑ “Ἅὑμδῦ ρα 116 ἀθοίοσϑ, δηα [ο86 ψῸ δα Ῥθθῃ οομἀθιημοᾶ 
ἴῃ ῬΌΡΙϊΟ βλέ, ΟΥ ΜΏΟΒΘ οα86. Ὅὲ8 5011 ὉΠάΘΥ ἡπαριτηθηΐ, ὑμοθθ 80ὸ μιδᾶ 
Του υῖν ῬΘΘη. τ θΏΡο15 οἵ {π6 Εοαν ἩἨπηατοᾶ, τοροῦθμον ΙΒ 41} πὸ πδᾶ 
ὙΈΟΙΠΣ οΥ ΡΥ 411 ἔογίοιτοα {Π|6 1 οἷν} στρ ὐβ, βμου]α 6 τοἰηβία θα 1. [61 
[11 τἱρῃΐϊβ δηὰ Ποθουβ... . ... Ξξο σΟΙΡΥΘ θη δῖνο δὴ ΔΙΏΠ ΘΑ ᾿δα ΟἿΪΥ 

οσουχγοά ὑνο8 ἴὰ Αὐὐιο ΙΒΌΟΥΥ : Ο06 πάθον {Π6 ΔΙΟΠΟΠΒ}1Ρ οἵ ΞΟ] η,, ἃ5 [ῃ6 
ἰπ τοάποίουυ τηθαβαγα ἴο 815 σγϑαῦ ΨΟΙΚ οὗ τϑοομοι δύο, δα ἀραΐη αὖ {}6 

ζίχηο οἵ {πὸ Ῥα 16 οὗ Κ΄] Δη}15, ΠΟ 1ὖ ΔΡΡΘαΥΘα ΠΘΟΘΑΒΑΥΥῪ ἴο ἀμ106 811 [ΌΤΟΟΒ5 

αὖ Βαπᾶ ἴογῪ 86 φγθβουνδίίοῃ οὗἩ {ῃ6 δοιωτηοῃ σουπίνγ." Οὐγίϊι5, ΕΠδέ,, 111. 

Ῥ. ὅ6δ4. ἘὙΎΟΒΌΘΥΡΟΥ οἰΐο5 Οἴοοτο (ὧν ΚΥΥ., 11. ὅ, 6): ““εγάϊίω εὐυϊῥαίο8 

ἀοϑρογαΐί8 ἦαην οηυίϑυι γοδιι8 ἦνο5 8οϊογυέ δοτέι8 Θοὐξίαϊο5 ᾿αῦογο, εὐ ἀαηυοαῦς 

ἦη ἰϊοσγιθην γοϑεϊξιιαγξι", θα ϑιιῖθ5 γοαιισατζιν, γ68 7 μα δαΐω γεϑοὐμαἀαγζιν".᾽" ---- 

φεύγοντας, [6 τοϑίογαύϊοῃ. οὗἉ {{6 6Χ1165 ΘοἸ]α ποὺ Ὅ6 Δοοοτ Ὁ] 15Π|64 ἀ} 01] {16 
ἑοιτηϊηδίϊοη οὗἩ [Π6 δίασθ, 10 ψγὰβ ἔμϑῃ τηδάθ δὴ ιὶ1016 οἵ [Π6 ἐσθαῦν βιρα- 
ἸαὐΐοηΒ. ---- ὥμνυτε; Απάοοϊο5 (07. ὧδ }γεί., 8 16) 58.085 : ἔδοξεν.... πίστιν 

ἀλλήλοις περὶ ὁμονοίας δοῦναι ἐν ἀκροπόλει. ΤῊ ἱπηρογίθοῦ ἔθηβ86 15. πούϊοο- 
ΔΌΪΘ μετα ἴῃ {Π6 80 1165 οἵ δουγϊϑίβ. [0 οοηῃοθῖίγθϑ {Π6 ἴδοῦ ποὺ ἃ8. ἃ 5]}0]6 
ΤΟΙ ΘΠ ΑΥΥ͂ ΟΟΟΌΣΓΘΠΟα, κὸ ἐπ σούθ ΜΟῚ ἀθογθαᾶ 10, θα ἃ5. δὴ ϑούϊοῃ 

ψΐοἢ τϑαυίτοα Ὁ1116 ΤῸΣ 105 σοι] θοη. Τὴ6 Αὐϑορᾶρτιβ (5686 ΧΙ],, Θοηεγαΐ 
Νοίο, 2) ἀΡῬθαΙ5 ἴο μᾶγο δοίβα ἴῃ {118 ΘΠΘΥΡΈΠΟΥ 885 ἃ Οοτηπη θα οὗ ἥαξεῦν, 

δῃα ΡΤΟΡΔΌΙΥ ὑΠ696 Ῥχοοθϑάϊηρθ 676 ὉΥ͂ 118 ἀϊγοοοῃ. 8,666 ΧΤ],, 8 69. ᾿εέὲ 

ἤδιον.. ἐτιμωρήσασθε, 5668 ὃ 19. --- τοὺς ἄρξαντας, ἀραϊπϑοὺ Μ Ομ, δα {Π|61} 
δαπμογθηΐβ, ὑΠ8 5γοορβδηΐβ δά ορογαϊαᾷ. --- δὶς κατέστη, ΟΙΏΡΑΓΟ δίς.. κατε- 

δουλώσατο, ΧΙΙ., ὃ 78. ἘΤΟΒΡΟΥΡΟΥ οἶδα5 ΡΙαίο (ἔφρ., Υ11Π1. 664) : ἡ ἄγαν 

ἐλευθερία ἔοικεν εἰς ἄγαν δουλείαν μεταβάλλειν. ---- οἷς 15. σογογηθα ὈΥ πειθομέ- 

νοι5, ΜΌΘΟΝ ἀρτθοα ψἱὺ ἢ} ὑμῖν απαογβίοοα ; δἀηᾶ 6 βυρ]οοὺ οὗ ἐλυσιτέλησε 

15 186 πείθεσθαι ΜΓ ΏΙΟΝ 15 τη} ]16ἃ ἔπ πειθομένοις, δια ταῖρηδ μᾶγθ βιοοα ὮθΓΘ 

ἴῃ ἰΐ5 βίθαα, Ἐδυσομοηϑίοίη, ψιῦἢ ΕὙΟΒΌΘΓΡΟΙ, ὈΓΘίουα ὑο οοπμμημθοὺ πολλάκις 
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᾿ἰτητη θα ϊαῦοὶν 1} πειθομένοις. Βαΐ {ππ6 Ξροα κου β ροϊπὲ 15, ἐπαῦ ᾿18 ἩΘΆΤΟΥΑ 
Ἰηδὺ ἠὸ ηΐοῦα ἴυ]]ΟΥ 6Υ1] δου 56} 1015. οοοταΙΠΡΊΥ, μ6 βαγ8, ἴῃ ἃ Κἰπά οὗ 

ζἰϊοίε5 (ΧΤῚ., 8 20), οὐκ ἄξιον τούτοις πολλάκες χρῆσθαι συμβούλοις. ΤΒδ 

Τοδάϊη δ᾽ 6 γα 6] ονγοά 15 Ομ 65. 

28. -- οἷ.. ἔχοντες, 5ρΘΟΙ ν ΤΉ γαβυ θὰ 1π|8, Ατοέησ5, δα ἀπγίιθ, ΤῈΘ 
Ιαϑὺ πϑιηθά τγὰβ ἃ τιϑῃ οἵ {Π6 ῬΘΟΡ]6, ἀπου]ατοᾶ ἀπα τουρῃ, 80 μδα Ῥθθοιηβ 
ΤΊ ἢ 1ῃ {Π6 ὑτϑᾶθ οὗ ἃ ὑδῃη θὲ, ἀπ ψηῸ δοἀυϊτοα αἰοννίαγα ὑπ6 11-πᾶτης οὗ 
Ῥαΐηρ; ομὸ οὗ {Π6 δόθιβουβ οἵ βοοίαίοβθ, δῃηᾷ ῬΥΟΌΘΌΙΥ ὑπ ἐπ δαοη 4] Τρ ΥοΥ 
οὗ 815 Ῥγοβθου οι. ἘῸΣ ΤΉΤΑΒΥ ΡΌΠ.Β, 566 ἡνοί6 οα ΧΙ]., ὃ δ2 ; δ8 ἰο Ατο ΐ- 

Πτι8, 868 7Ζηυὐγοαμούίον, ὕο 5. ΟΥ̓Δ ΙΟΏ. --- πολλάκις... διεκελεύσαντο, Ο΄., 80, 

1, Ν. 1. Κ'6β {86 ΒΡθθοὶ οἵ ΤΉχΑαΒΥ ΡαΪτι5, Χθη. Ποἶ., 11. 4, 40--.42. Οοοάᾶ- 

15 ΟἿ᾽, ἰοαάογ, Ρ. 85. Τίμηθ ὁποαῦρῆ δα ΔρραγΘ  ]Υ 6]αββθα 5δἴπο {88 
Τοϑίοσδ 00). 0. αὐἱῦθ ἃ ΒΌΠΠΧΌΘΥΣ οὐ Οσοδβίθηβ ἴο ἃγῖβό, ὁ ΜΉΝ {86 Ἰδαίους 

ὁΐ [86 ρΡθόρ]6 μδά ἴο 1πηδἰϑὺ ὁπ [86 οὐϑούναησθ οὗ {π6 ἀπ θυ. ---- ταύτην, [ἴῸΥ 

τοῦτο, Τοίενυϊηρ ἴο ἐμμένειν : 568 [Π6 βάϊηθ, αῃηᾷ ποΐο, 88 18, 28. --- ἄδειαν, οἵν- 

6ΠῸ 1 οοηϑίττιιθα Ἡ ἢ {Π|6 ΒΤ 016 σοηῖεῖνο, ΧΤ]., ὃ 8. ---- ποιήσειν ἀοροηᾶθ ὁπ 
ΔῊ τη} ]164 ἡγοῦντο, δια Πᾶ5 ἴῸΓ ἐΐδ Βα ]οοῦ τοῦτο ἀπαδχβίοοα, γοξουστῖηρ ἴῸ 

ἐμμένειν. 

29. --- οἷς, 1. 6. ἴο {π6 Ἰϑααίησ ραξηϊοῦδ. --- δι᾿ ἑτέρους, ἴον {π6 ε856, 566 δέ 
ὑμᾶς, ΧΤ]., ὃ ὅ8, ἀμ διὰ τούτων, 8 92. --- ἐσώθησαν, 566 ὃ 22, ΠΘΥΘ {818 

ὙΟΤα Δηα κατιέναι ΔΓ 6 Ἰι56 4 ἃ8 ΒΥΠΟΠΥΤΩΘ5. --- φανέρους, [Π6 ῬΘΙΒΟΙΔ] ΟΟπδίσο- 

ἀΐοη ᾿ηβίοδά οὗἉ {Π6 1 ΡΟ Θο 8]. ΟὈΣΏΡαΓΘ 86 ἀ86 οἵ δῆλος, ΧΙ]]., 8 ὅ0, ἀπὰ 

δῆλοι, 8 90. --- ἐν δημοκρατίᾳ, 566 ὃ 7, ἀπά ποίσ. ---- ὁποοῖοί τινες, {8 ΒΡΘΑΚΟΓΥ 
Ἠδ5 δἰζοίομοα Εἰγηβ6 1 ΔΙΤΟΔΑΥ͂ ἴῃ ἃ 17. 

30. --- τούτων, οοπϑίγαοα τ] θαυμάζειν ὉΥ͂ ῥτο]ορδῖθ, Η., 726, ἱποιθαᾶ οὗ 

βίδηἀίηρ 5 5 0] 6οὐ οὗ ἐποίησαν. ---ἂν ἐποίησαν, ἴον {π6 ἀτριτηθηύ, 566 ΧΤ]., 

ἃ 84. --- πλούσιοι, 866 8 36, ἀπ σοιηράτο Οἴοοτο (ὧν 27. «Ατέογυίνηι, 11. 27), 
γποᾶο ορδηι8, γεβοτυα αἰἴν65. ---- εὐθύνην, ἴῃ [Π6 ἀἰδύθτ απ 65 οὗ [Π6 ττηθ68, {Π6 6 
γᾶ 5 ῬΙΟΌΔΡΙΥ͂ πὸ ἸΔοκ οὗ ρἔοίθμοθϑ οἡ Ψ Ώ1ΟΙ [86 ὀιύλγης οου]Ἱὰ Ῥ6 ἃνοϊ δά, 
--- πόλεμον, 1. 6. ἃ ὙὙΣ Οὗ ῬΓΟΒΘΟΏΟΙΒ. ---- κατηγγέλκασι, ““δγ6 ῬΙΟΟ]αἰτηθα,᾽ 

δῷ ὑβουρῃ {86 ροντοῦ τότ ἴῃ ὑμοῖν πᾶ 65. ---- τούτους ; ἴον ὑπ ὁμδηρθ ΠΌΤ 
{μ6 γχοϊδύϊνο ἴο ἔπη6 ἀριηοηδυγδεϊνδ, 566 ὃ 11, ποΐδ ΟἹ ὀφείλεται δὲ αὐτοῖς. ---- 

ἄπιστοι... γεγενήμεθα, ““ψ)1ὸὰ μᾶνὰ Ἰοϑὺ {ῆ6 ὀοηῆδοῃοθ οὗ {6 ατϑκβ." ὩΤΠΘΙΒ 
ὙγΘτὰ ΟΠ ]αἰηὗβ, 6. Ρ. οὗ {Π6 Ἄγ ΟΥ ϑῆονῃ ἴὸ Αὐμθμΐδῃ οἱ ἼΖθηβ 1 ᾿αννβ5 
αἰῦἢ οὐμο᾽ ασθθκα. ΤῊΘ ἀοιημαροραθα μδᾶ 4150, βίηοθ ἐπι ἄθαίῃ οἵ Ῥεσῖο]θβ, 
ϑτδάπδηγ ἀου δ] α {π6 Δ η88] ἐσὶραΐθ οὗ ἔπ6 ἀθρεπάθην οἱὐ 68, ποῦ [ῸΓ γγὰ- 
ῬΌΤΡΟΒΟβ, 80 ΤΩ ἸΟὮ ἃ8. [ὉΓ ἰάτρόθ85θ5, Βῃονβ, 8ηἃ Ὀα]Π]άϊηρ5 ἱπ Αὐμθηθ. 83,66 
ῬΙαίάτος, “45γ͵5έϊ65, ὃ 24, 

91. ---- ἐκεῖνοι. οὗτοι : 5866 1,05. ΧΧΥ͂ΠΙ. 18 : ὅσοι δὲ παξ δ δένει ἐν δημο- 

κρατίᾳ τὸ μὲν ὑμέτερον πλῆθος ἀδικοῦσι, Τοὺς δὲ ἰδίους οἴκους ἐκ τῶν ὑμετέρων 

μεγάλους ποιοῦδι, πολὺ μᾶλλον αὐτοῖς προσήκει ὀργίζεσθαι ἣ τοῖς τριάκοντα. ---- 

δημοκρατίας, ΒΌΡΡΙΥ οὔσης. ---- οἴονται χρῆναι; ϑαγοαδίίο, “ἀκ ἰδ {ποὶν 
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ἄαΐγ." --- οὕτω ῥᾳδίως, ““πἰνμοῦῦ ΤΟΥΤΈΟΥ ΒΟΓΆΡΙ6.᾽ --- ἀδικούντων... γεγενη- 
μένοι, Ο΄., 111. 

92, --- καὶ τούτων, Πδιπομοηϑίθί ΟΠ ͵θοϊ ΤΠ διηθηθ. καί ἴο καίτοι ἴῃ 

νίον οἵ [86 ρῬγθοδάϊηρ ποραίϊίοι (δ 80) οὗ {π6 ἄξιον θαυμάζειν ΨἈΪΟΏ π6 ΠΘΤΘ 

αϑϑοτίβ. ΤῊΘ 5112}]6 καί, ὨΟΥΘΥΘΡ, 15 οἰζθῃ 5864, ἃ5. ἤϑσθ, ἴο Ἰηἰσοᾶποθ δὴ 

δα  Π6515. Οορατο Υ11., 8ὃξ 1δ, 40, ἀῃα ποΐίοδ, δῃ! 866 1. ἃ 5. 76α. 

ΤῊ 5ρθακορ Ὠθγο οἰἴβοίβ μ15 Ῥυθνὶουβ ΤΟΙ ας ὉΥ βαγίηρ, ““Απά γοῖῦ, ἐλον 
816 ποῦ 80 ἴο Ὧ6 ψΟΠπαρΥΘα αὖ 85 ψουι.᾽ --- γίγνεται δέ, ποῦν πιδιαπαϊηρ {Π8 
ΤῊΠΕΙ͂ΡΙΕ οἵ ἀοΙΟΟΥΔΟΥ͂ 18 τὸ ἔσον, Χ]]., ὃ 8ὅ : δέ ΞΞ ““ψὮἈ1|6,᾿ ΧΠΠ],, 8 87. 

--- τὰ σφέτερα, 566 ποίό οχ. τῆς σφετέρας, ὃ 18. --- μὴ διδόντες, 1. 6. ἴο ὑΠ8 

ΒΥ ΘΟ ϑηΐβ. 
99. --- κινδύνους], ΒΑπομοηβίθίη, Ὀγδοκοίϊησ {π18 ψοτα, δϑβοηΐβ ἴο {Π68 

σἷονν οἵ Οοροὺ δπᾷ ϑομοῖθο, ἐμαῦ 10 15 ἃ Ἰη616 ρῖοββ. ---- σωτηρία, Βδποῆοη- 

βίῃ δῃά ΕἸΟΒΡΟΓΡΟΙ τοδᾶ σωτήρια, ἃπά οἷΐα ΧΙΪ,, ὃ 69. --- τούτους μὲν 

ἐπιλύσεσθαι, {Π6 οοηχηοῃ ἰαχύ, ἴοσ ΜΏΪΟΝ παδοβοβονοίη δα αῦρρθ μᾶνΘ 
ὑποδύσεσθαι, ἘΥΟΒΌΕΓΙΡΟΙ ἐπιλήσεσθαι, --- [αὐὰγα τ] 416 1 Ῥαβϑῖνθ στη θ8ῃ- 

ἴηρ, ἴοῦ ΒΟ 1Ὁ 15 αἸΠσα] ἴο οἶδα δὰ ϑχαι}}6 ἔτομὶ Αὐὐο ῬΓΟΒ6, --- ἀπὰ 
Ἐτδποίζοη (0 οΘχοϊαΐτηβ, “" Ζοσιι5 ὐὐυιι8 οηυΐιην αἰιοιζίζηιιβ), ἐπιλύσα- 

σθαι. Τὴ δηδίορυ οὗ Χ]]., 8 84, τῆς τούτου πονηρίας (866 ΜΝοίθ) γοΐογβ τού- 

τοὺς ἴο ἴδ Ῥγοδϑηῦ ΔΟΘΌΒΘΥΒ, 88 6 ΒΡΘΆΚΟΥ ΜΟΙ] ῬΤΟΌΔΌΪΥ 5ῃον ὉΥ͂ ἃ 

βοβίατα ; ἐπιλύσεσθαι 5] σ.1ῆ65 ἕο Ὀθοομλα Ἰγθακ, 1. 6. ἴο 1056 οὐϑαϊ. ---- ἐκεί- 
γους Υοίογ5 ἴο {π6 75ὑ-τηρη ομ θα ἑτέρους. ---- τοῦτ᾽ αὐτὸ δείσαντες, δοοοτά- 

ληρ ἴο ζανβϑυ᾿β Θοῃ]θοῦατθ, ἴο [6 ΘοΙητηο ἰοχὺ, τὸ αὐτὸ πάντες. ΕἾΟ].- 

ῬΟΙΡῸΡ τοϑᾶβ διὰ τοῦτο πάντως. --- ἐμποδών εἰσιν, [Ὁ {86 ἴογα οὗ [6 
Δροάοβίβ, 566 Θ΄, δ0, 1, ΒΕ. 1. 

94. .-- τῷ βουλομένῳ, ᾿ηνοϊν 65 {116 Ῥχούδϑὶβ, εἴ τις βούλεται, 6Θ΄., 49, 1. 5.66 
ΧΥΊ., ὃ 7, δῃᾷὰ ἡ ηοίδ. --- αὐτοί τε. ὑμεῖς δέ; Ἡ., 8δδ, ῬΡ. ΕὙΟΒΌΘΓΡΟΥ Τὸ- 

ΤΩΔΙΚ5, ὑμαῦ 815 ὑγδηβι 0) ΤῸ ἃ Θοραϊδίνο ἴο δὴ δα σουβαίνα ἴουπὶ, ΓΠΟῸΡῊ 

ααἰΐθ οοχησοῃ 1ῃ {86 ογαύουβ δηα ὨἸβίου δ, 15 86 ὉΥ Π γβἰαβ ΘΙ βθυ 6.6 
ΟὨΪΥ ἴῃ ΧΙΧ,, ὃ 62. Τὸ Τχονβ ὑπ τηδῖη) ΘΙ 8518. οἡ {Π6 βΒθοοῃά ῬΙΌΡΟΒΙ- 

Ὁοῃ, --- μὴ δοκοῦντες, α., 288, 4. Ἡ,, 889, δα μή ἴῃ ΧΤ]., 8 88. 

ΤἼδ Ῥογογαωΐζίογ, 5886 ΑἸ] γ815. ---- ἡμεῖς δέ; 1ῃ 5 Ῥογογαίϊου, 88 ἴῃ [86 

Ἰηςτοάποίίοη, ὃ 1, δῃα {ῃπτουρμουῦ (86 ἀτρατηθηΐ, ὑπ 86 ΒΡΘδίκο ΘΧΡΥΘΒΒ68 

Ὠϊτη56 1} δβ. ἃ τοργθϑοηζαϊγα οἵ Ηἷ5. Ῥαχύν. --- πρὸς πάντας, ΟὈβθῦνα [86 οἴω- 
Ῥῃδθο ροβίθοη. --- συγγνώμην ἔχομεν, ἃ ΤΟΟΌΤΘΠΟΘ. ἴο [Π6 ἸηὐτοαποίουΥ 

ΤΟΙ ας, δ 1, θαῦ νι ἃ αὐΔ]1Ποαίομ. ΟὔΒΘΥΥΘ [Π6 β81ὴθ ΓΘΟΌΤΓΘΙΟ6 ἴο 08 

ΟΡδαΐηρ βύσϑίῃ τ ΧΙ]., 8 99. 

38. --- δίκην διδόντας, ἀοἤηϊτ8 Ἰηδίδηοθα ΘΓ {818 ἸΟΟΚ οΪδοθ ὧν σομέγα- 

υϑηξίογ 07 ἐΐι6 αγιηι δέῃ --- ὙΓΆΛΟΉ. ὅμως 1Τ2}1168 ---- ἀγα ποῦ πον. ΤῊ ΤῊΪΤΥ 
δηα {πρὶν ἰχηπηοάϊαϊα ἀροηΐβ 616 δχοορίθα ἴτοπὶ {Π6 δηῃηγχηθϑίν, δηα {Π6 
βοίζαχσο δηῃᾶ δχοοαίοῃ οὗἨ ὑποῖγ σϑθῆθυα δ αὖ Ε]Θα515 (866 ΧἼ]., Ζηυζγοα.) ἀο65 

ποῦ δου ψἱςΐη [88 βοορα οὗ [86 5ρβθδῖκθυ᾿β σθιηδυῖς, Ψ ΠΙΘἢ. Ὀ6815 ΟὨΪΥ ὍΡΟΙ 
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οἷν} ΡῬγόσοϑθθϑ. --- εἰς ὑποψίαν καταστήσετε, ἴ. 6. “Ἢ Βαδρίοϊοι ᾿ ἐμαὺ ἐμ 

ΒΟΤΏ ΔΙΏΠΘΒΟΥ͂ Μ111 06 οὗ πὸ Ὀϑηβῇϊ ἴο τι8, δηᾶ ἰδ γ7018 Τηιιϑῦ 8866}. ΟἋΣ Β6οῸ- 

1 ἴὰ Ὡ6Ὸ τηθαβασοθ. Βαΐ {1118 Μ1}1 Ὅ6 ΠΠΚΟΙΥῪ ἴο Ῥγοάποθ ἔγτοβ ὑτοιὉ]688. 

ΤΙΟῸΡὮ 8.6 ΒρΘαἸΚου᾽ 5. σοῃο] αϊηρ' νοΓ, ΟΥ ογάβ, ἅτ 1όβύ, δυ]Ἱ ἀν 
1016 του θᾷ ἴο Ὀ6 5818. ἘχδμΟΚθὴ βαυρροβίβ, ὑμαῦ 16 σομοϊτιβῖοη τηϊρὴῦ 
Βᾶνο ὈΘΘῊ ἃ5 0]ον5 : ἡμᾶς εἰς ὑποψίαν καταστήσετε ὑμῖν δ᾽ αἴσχιστα βου- 

λεύσεσθε" ἐὰν δὲ τἀναντία, βοηθήσετε καὶ τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις, καὶ τοῖς 

ὅρκοις, οἷς ὀμωμόκατε.) Βαῦ ἃ ἰδ756 ὈΓΘΥΣΟ ἴῃ ὑπ6 ΘΟΠΟ] 510} 15 Ομαυδοίθι- 

ἰδύϊο οὗ {0818 8᾽5 βύγ 18 (566 διοσγαρἠίοαϊ 1ηυἱγοαιοίοη). 
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ΑΒΕΟΡΑΘΙΤΙΟ ΟΒΑΤΙΟΝ ΟΟΝΟΒΆΝΙΝΟ ΤῊΒ 
ΒΑΟΘΒΕ. ΟἿ ΤΆΌΝΚ. 

ΥΙ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

Οἴατε ΟΠ πγ ἢ85 Ῥ6Θὴ ἔπτόΌχ τοιηοῦα δη Ὁ Υ 8 Ἰτηρουίδηῦ Ῥατύ 
οὗ ΒΌΒΌΔΗΘΥΥ 1. Αὐτοδ, ΤΏΟΒ6 501] δα οἸϊχηδῦθ χα ῬΘΟΌΠ]]ΔΙΥ δἀδριοα 
ἴο {86 ῥτοἀποίίοη οὗ ἃ ἥπο αὐδην οὗἉ ὑμαῦ ἔριύ, δια ΤΏ Θτα ἴο [818 ἀΑΥ 
Θχίθηβῖνο οἹγ8 ρυόνοβ ΠΟΌΣΙΒη. οα 86 ὈΔΏΚΒ5 οὗ [86 Οδρἴβθαβ. ΤῈΘ 
βίδιθ ὙΘΥΥ͂ ΘΑΥ]Υ Ἔχ υοἶβθα ΒΕ ΡΘΥΨΊΒΙΟΣΝ ΟΥ̓ΘΣ [86 ΟἸτνο-ἴΣ6 68 88 ὃ γ81}}8}}]8 

ΒΟΌΤΟΘ οὗ πδίϊομδὶ θα]. Τὰ {86 ΠΡ ὁοη ΤΥ Β. Ο. ἃ 18} ν)ἃ8 Ῥαββθα 
ὙΏ1ΟΒ Τουραᾶθ [6 Ὁρτοούμρ οἵ ο]γ6- ἴθ 68 πη 6 ἃ ῬΘΏΔΙΥ οἱ 200 

ἀγδοῆτηβ (ᾧ 86.290) ἴῸΣ δδο} ἐσθ ἀεβίσογϑα, βχοθρίδηρ ἴῸῚ βϑοσθα Ῥὺγ- 
ῬΟΒ68, ΟΥ ἴο {86 οχίθηῦ οἵ ὕνχο ὑγθ68 Ῥ6Ὶ δῃμττη [Ὁ 086 ΘΟμΘΏΘῃ 66 Θὲ 

086 Ῥτορχίοίου. (τοίο, Η δέ., 111. Ὁ. 188.) 
Βεβιάθ5. 6 ΘΟΙΩΙΏΟ. ΟἸγ6-ἔσθο5 (ἔἐλαϊαι), τ 10 ἢ 616 {Π6 ῬΤΟΡΘΣΥ͂ 

οἵ Ῥυϊναΐθ 1ηαινιάνιῖβ, ΓΘ Θ ΘΥΘ 4150 Ῥα Ὁ]16 ΟἸ1ν 6- 865 (μορίαι), Βαοτοα 

ἴο Αἴῆθμθ, βῃρροβϑᾶ ἴο βᾶνθ Ὀθθὴ ρῬγορϑραίθα ἔγτοτῃ [86 βδοχϑᾶ δηὰ 1τὴ- 
τοί] οἸϊνθ-ίσοα ἴῃ 86 ΕΘοβύμθαχῃ, 10 Αὐπθηθ, ἴῃ Β6Ι οοῃίοϑῦ 

ΜΠ Ῥοβαίάοι ἴον [π8 Ῥοββθϑϑίοῃ οἵ Αὐθοα, δά τηϊγδοι] οι 5} Υ Ῥχο- 
ἀποοᾶ, Α ρ]δηϊαίίοη οἵ {8686 ἰγθθβ βίοοα πθϑχ [88 ἴθι}]6 οὗ Αἴθθῃβ 
ἴῃ Π6 Αοαἄδηγ. Α σου βίο γ8 016 ΠΌΠΟΙ οὗ βιοἢ μορίαι ὍΤΕΥ 4150 

βου οχϑα δρουῦ ου Ῥεῖναϊθ στοιηᾶδ, οομβυ Πρ ̓ πουση ὈΥϑο65 ὉΠ υθομι. 
ΤῊΘΥ ὙΠΟ 81] το βίοσϑα, [η6 τἱσἣῦ το σαῦμον Ἐπδῖν Ῥτοᾶποθ γ7ὲ8 1Θαβαά, 

Δα {πο ῖν οναυϑίσηῦ θγὰϑ σοτητητ θα ἰο {π6 Ατϑορᾶριβ (ὃ 29). ΤῊΙ8 

ὈΟΔῪ Ὀο ποχαιϊμαίθα ᾿ηβρθοΐοσβ (γνώμονες) ἴο ΘΧθυοῖβθ ΒῈ ΡΟ  ἸΒΊ0 
ΟΥ̓́ΘΣ [18 ἔγδθϑ, δ 1 18 τη ]Υ Β᾽ 0 1ηρ5 ΤΟΟΪΚ ΘΟΡΉΏΣΖΘΏΟΘ οὗ 8}} Θσοχα- 

Ῥ] αἰ ίβ τοϑρθοῦηρ ἔμϑῖῃ (δ 3656). Τὸ ου]ύϊναϊα ὑπ6 στουπαᾶ Ἰχηχη θα [6] 
δρουῦ ἃ μορία νγ88 ἰοΥ ] 446 η. πηᾶθυ ἃ ἤπθ (δ 25), 85 ᾿Ἰτηραῖσίπρ [Π6 ὑγ66᾽8 
Ῥτοάποίζνγθηθθθ ΤῊΘ ΤΘΙΏΟΥΆΙ οὗἩ βι0ἢ ἃ ἴχθ6 γγχὰ5 ῬΌΠΙΒΏ8Ὀ]8, ἃ5. δὴ 
ουΐγασα οἢ. ἃ βϑϑογθα οἰ͵]θοῦ ὉΠ θ᾽ {Π6 Ῥτοίθοίίζοῃ οἵ Ζεὺς μόριος, ὈΥ͂ 6Χ1]6 
Θα οοηἢβοδίίοι (δ ὃ). ΤᾺ ϑοίζοῃ νγχὰβ ἀτίμητος (ΧΤ]. ὃ 84, Νοίο), δηά - 
ποῦ Βα ]6οὐ ἴο ΔΗΥ͂ δἰαύαϊθ οὗ ΠγηἸ δίίοι, προθεσμία (δ 177). 

Ῥυσίηρσ 86 ῬϑΙοροηηθβίϑη Ὑ ἃ:, δηα {Π6 βυβοαπθηῦ βίσιιρο]θβ. Ὀ6- 
ἔγϑθῃ [86 ΟἸΙσἝ 1081 δα ἀοηγοογαίϊο Ῥαυίθβ οἵ Αἴμθαβ, {86 σου γΎ 
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δῖ Ὅδοη ἀεναβίδιθα ἔν δα πθὰν (δ 6), ἀπ {δα οἸ᾽νο-ἴγθοβ, θο ἢ σοτη- 
τῇ ἃηα βδοτθᾶ, μδᾷᾶ ρου ϊϑῃθα 1η Ἰᾶ’οα Ὡπ τ 6:5. Βαΐ [168 να] ν οὗ 
{15 ὕγϑο {9 5|1νἃ νίνϑοῖβ οἸῖνο," Κ7170.) 15. ΒΆο οι, ὑμαῦ Ππ6ῃ. οαὺ ἀονῃ 10 
βρεουύθ ἀσϑῖη, 18 86 βαρ 06 δ ἴῃ [16 στοαῃά. Τὸ Ῥχγοίθοῦ {815 
ὩΘΥ στον Δ ΘΠΘΙΟΒατα (σηκός) δ θη ἰσχοντι ἃτουπά, ἀμ ἃ 
τη ]Π] θα μορία, ΤΏ Θη. ΤΏ τι8 Θῃο]οβθα, νγὰβ 981164 ἃ σηκός, ὙὙΏ1ΟῊ ΓΘΥΤᾺ 
βίσῃ  Ποα θοῦ ὑπ6 τ δηῃᾷ {86 Ἰδῃᾷ ϑῃο]οβθα, 85 Ὑ76}1 85. ὑῃ 8 δποϊοβίπρ 
Ῥοπηᾶανγ. ΤῊΘ βᾶπ18 ἴθστα 15 ΔΡΡ]168 ἴο {Π6 Θῃο] σα γ65 οὗ [ΘΙ 165 δὰ 
ΠΟΙ͂Υ ῬΙδοθϑ ρϑ μου ΠΥ, ἴῃ οἷ σα ΡΌΥΥ [86 μορίαι ὈΘΙοηρσθά. 

ΤῊ6 Ῥγδϑοηῦ ογαύϊοῃ 15 ὑπ ἀθίθῃηςφα οὗ ἃ Ῥϑύβοῃ, ΠΟῪ οἵ ἀΠΚΠΟΗ 

ὭϑΙη6, ὙΠῸ Βα Ὀ6Θῃ δοουθϑα οἵ τοιρουῖηρ' ὁη6 οὗἉ [686 σηκοί, ἴχοα 8η 

8411. Ηδ ἄρρϑδχβ ἴο βᾶνα βθθῃ ἃ ἐθυ} Ὁ δηᾷ ἸΏ Ππθη[18] ἸΔηἀ ΒΟΙΔΟΥ 
(δ 21), γὙο, ψ 8116 πού Ῥυμίηρ Β1.η5617 ἔοσχατα 1 ΡΟ 0105, μαα {Ὁ]Π116α 
Ὧ15. ἀπύϊοθ. 88. ἃ. οἰδίΖθη πὶ ἃ ΘΘΠΘΙΟῸΒ 7 (ὃ 81), γοῦ δα ποὺ Θϑοαρϑᾶ 

ὑπ6 ΘΩΥΥ δηᾷ [86 ΘῃτΩΥ ὙΒΙΟΒ ἃ βίσοηρ 84 Βαοοθαϑία] τηδ ΟἰΘ ἢ 
Ῥηονόῖκοα (δ 40).:) ὙΤΠ6 δοόοαβου, ΝΙΘΟΙ ΟΠ 8, ἃ ὙΟΌΠΡ᾽ Τη8, ΒΘΘΙῺΒ ἴο 
μάνα Ὀτουρμῦ δὴ αὐξου]γ απίουμαθα οοπρ᾽διηῦ, ΡΑΤΌΎ αὖ {88 Ἰπϑυσα- 

ἰάθη οὗ {86 δημθμμῖθβ. οὐ [88 δοοιβοᾷ (δ 40), πὰ ῬΑΡΕΥ ἴῃ [Π6 Βορβ οὗ 
τ τη ἀαύϊηρ Εἴτα ἴο ΤΑΥ͂ ΒΒ -ἸΩ 6 Υ, 1 ἴὰ ΨΈΪΟΝ οχρθοίδίοη, Πού ΥΘῚ, 
6 Βα Ὅδθθῃ ἀἰβαρροίϊηϊθα. Ἐΐδ βϑϑπὶβ ἴο Ὀ6 ἴῃ 8, ΒΟΥΤῪ Πρ ὺ ΜΠ ἈΪ8 
ο886, Βανίηρ Ὀ6θῃ οὈ]]ρϑᾶ ἴο δοδμάοι {Π6 οὐἱοῖμαὶ Ἰηαϊοίταθηῦ, δπα το 

Ῥοίδκβ Ἀΐμη561}, ἴῃ μἷ8 δἀᾶτοθα ἴο ὑῃ6 οουχί, ἴο 8 τη οὐ] [θα σἤΔΥρΒ, ἴῃ 
ϑυ ϑίδη δίζοη οὗ ψὨ1οἢ 6 85 ὩοΙ 6} ὙΠ ]ΏΘΒΒΘΒ ΠΟΥ οΟὔμ6᾽ ονἱάθῃοο, 

ΤΊ6 ἀοίεμ απ, οἡ. Π6 ΟὔΠ6 1 μδηᾷ, 15 8016 ἴο ργοάποβ ψὶζηθϑϑθθ θη ρἢ 

το 5δον ὑμαῦ θυ {86 Ῥῖίθοθ οὗ σγουμᾷ 8]]Θρϑᾶ ὩθΙ ΠΟΥ μορία, ΠΟΥ σηκός, 
ὯΟΥ ΔΏΥ {166 δὖ 811, 84 δἰοοα Ὑ}116 {Π6 ρῖδοθ δα Ῥθθὴ ἴῃ Ἀ18. Ῥοββ68- 
βίοη. ΤῊΪ 18 α10Κ}]ν ἄοῃθ, δᾶ ἴῃ ἃ Τρομῖοαὶ πᾶ 16ρα] Ῥοϊηύ οἵ 

νίον 1 15 Β ΠΟΙ θη ἴο Βοοῦχα {η6 ἀΘ θη ἀδη β δοαῦϊ [4]. Βεὺ 10 νγχὰβ ἃ 

Ῥοϊηύ οὗ ΒΟΒΟΡ ἴο ψ]Ώ, 1 ῬΟΒΒ1Ό]6, ἃ ἩΠΘΏΪΤΩΟΙ8 ΔΟΟ [84], 86 ὕο ΟΘΟΤὴ 6. 
ΟἹ 10} οοἰαύ. Τὸ ποῦ ΟἸ]Υ ΘΟΙ ο θα τοϑρθοῦ, Ὀτπιὺ ΒΘουΓΘα ᾿πη τ ΠΤ 

ἴρο ἔασον αὐϊουηρίϑ οὗ ΒΥΘΟΡΒδηΐβ, ΜΈΏΘΩ (6 δΔοσβου [1] 64 το ΟΔΙΥΥ͂ 

αὖ Ἰοαϑῦ ομα δ: οἵ {Π6 Ἰ.ΣῪ ἴῃ 815 ΆΨΟΥ ; 88 ἢ6 ὑπο γΘῸΥ τνγὰβ Βα] οίθα 

ἴο ἃ πῃ οὗ 1,000 ἀγδοῆτηβ (ᾧ 181), δπα ἴο ρϑυῦ8] ἀτιμία. (ὅ866 Θδηογαὶ 
Νοίο, ΧΧΎ. 83.) Τὰ [μ6 ρῥγοϑθηῦ 8886, ὑμϑυθίοσθ, ἐμ ἀδίδηδηΐ ἀοαθ5 ποῦ 
γοϑὺ οοπίθηὐ ψΠῊ Βαντὴρ Βοουγθα ἢ15 ϑοα α 8] ; ἨΘ ΤΘ8 05 ἰο 1θᾶνθ ἢ 18 

ΘΟΟΌΒΟΙ ποῦ 8 ἸΠ0ἢ ἰο βίδῃ οῃ. ἀσοογα ΠΟΥ, δου Βαυηρ ταϑὺ 86 
1608] πϑοθαϑὶϊθθ οὗ [88 οαβθθ, 6 ρόϑϑ ο1, ἴῃ [Π6 βδοοπᾷ 8ῃᾷ τη 18 αἾ5- 

ΘΌΤΒΙνΘ Ῥᾶτὺ οὗ {μ6 ογαύϊοιι, [0 δα ἢ1010, ἔροτη νϑυίουιβ ροϊῃηΐβ οἵ νἱϑνν, 

06 ἰϊββαθ οὗἨ Ἰτη ΓΟ ΔΌ1]110165. δηα ΔΌΒαΓαΙ 165 Ἰην να 1η ὕΠ6 ΟΠΆΓΟΘ, 
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ἐπα αὐἰγυβινουῖηθδα οὗ [86 δοοῦβου, 8ηα {π6 αὐῦοι ὑσθαίκηθϑθ Οὐ ἢ]5 

Οθ86. 
ΤῊ οταίοῃ, ἃ5 18. {1118 10 1168, ὑχὰ8 ἀβΠγοσϑα Ῥϑοσα [6 βοηδίο οἵ 

Ατϑορᾶρτιϑ (566 Θὀηοταΐ Νοίο, ΧΤΙΙ. 25. ΤῊ6 Εἰηρ-δτόμοη (866 Οθηθγαΐ 
Νοίο, ΧΤΙ. 1) Ὀτουρῃῦ 86 οᾶδ8 ἴο {118], δῃᾷ ῥγοβιθά, Τὴδ ἀαία οὗ 
[86 οταύϊοῃ. οδὴ 6 ϑρρυοχί πηϑίθΥ ἀθίθσγαϊ πα. ΤῊ 8]]16ρθα τηϊβᾶ8- 

ΤΊΘΔΠΟΥΡ Μὰ Θοχητ 64 (δ 11) Θὰ Θυηῖθαθβ ᾿γ88 ΔΙΌΒΟΏ, ΟΥ Β. Ο. 397. 
]485 ἄαϊθϑ [186 οταίζοῃ, ἂὖ [86 Θϑυ]1θϑύ, Β. Ο. 89. 

ΘΟΕΝΈΞΒΑΙ, ΝΟΤΕ ΟΝ ῬΟΙΝΤῚ ΟΕ ΤῊΗΒ ΑΤΉΗΕΝΤΑΝ ΟΟΝ- 
ΞΤΙΤΌΤΙΟΝ ΤΟΠΟΗΕΡ ἹΝ ΤΗΙΒ ΟΒΑΊΤΙΟΝ, 

1. Οτγαρῆι (γραφή) 5:5. 18Ε65 ἴῃ Αὐο 16 ν-Ἰδηρτδρο ἃ ῬΌΡ]1Ο δούϊοῃ 88 

ἀιβερτϑμοα ἔτοιῃ αὐζο (δίκη), ΟΥ ἃ ῬΥγαῦα δ1, (5686 Οσηογαΐ Νοίθ, 
ΧΥ͂Ι. 7.) 1 105 σοτηχηοῃ δηἃ Π τη 64 ΔρΡΡΙ]σαίλοι ἰὐ 15 ποῦ 16] τιϑῖγϑ 
οὗ [88 δοκιμασία, οΥ ὑχῖ8] οὗ αὐ] }ἔἜρσαίίομβ (566 Θοηπογαὶ Νοίο, ΧΥΊ. ὅ), 
ΟΣ οὗ Π6 εὐθύνη, ΟΥ [118] οἵ δοοοπηἑθὈ11ὺν (866 Οσηπόταὶ Νοίο, ΧΧΎ. 2). 

Τὰ ἃ ῬΆΡΠ1Ο δοίϊο {86 Ῥγοβθοῦῦον γγ7χἃ8 ΟΥΟΙΏΔΥΙΪΥ τϑαυϊγθα ἴο 6 81. 
ΑὐΒΘηΐδη οἰίζοῃ τ] ππαἸτηραϊγοα οἷν1] τἱσΐβ. Απαὰ τι [88 Θχοθρ- 
Ὅσοι ὑμαὖ ἴῃ ΒΡΘ0181 οδδθβ δάνοοαίθϑ (συνήγοροι, 5866 Θοπόγαὶ Νοίο, ΧΤΊ. 4) 
Ὑ616 τοί θα Ὀγ {86 5βἴαϊθ, {π6 ῬΆΡ]1Ο ᾿ηὐογοϑὺ 1ῃ. 086 ΤΟΌΤΘβϑῖοι οὐ οἵ- 

ἴδηςθϑ ἀραϊτιϑῦ [86 ΘΟΤηΤΟ Θα] ἢ σγὰβ ἰοῦ ὕο ψοϊπηΐθον ϑΟΟΌΒΟΥΒ δῃά 
ἴο ἴμ6 7011695. βαγβ Οὐταθ: ΚἼὰ {86 Αὐο ἴτθθ δοιωσηοι θα [ἢ 10 
γγὰ8 ἴῃ ὑσαῦῃ [ῃ6 τρλϊββῖοη οὗὁἨ δυθυν οἰ σοι [ο ΘΧΘΡΟΪθ6 ἃ ΘΟΏΪΟ] ΟΥ̓ΘΕ 
ῬυΡ]ὶο 116, ἀπ ἴο 566, 50 [41 ἃ5 1ῃ Βίτη 18ν, ΛΠδὺ πὸ μνγϑυσϑηΐθ]6 δοῦ 

γγ88 Δ]]ονγρᾶ ἴο ρὸ ψιμουὺ 105 ῬαΠΙΒτηθηῖ," (Π εί., Ν. Ῥρ. 2349, 260.) 
ΤῊΘ ῬΤΌΡΕΣ οουχῦ ἴῃ ὙΓΒ1Οἢ ὅο Ὀγυϊηρ 81 ϑοίϊοῃ σγαβ Οἴθοη. ἀδίουτη] 64 

Ὀγ {86 παΐυτο οἵ [Π6 6886, 6. ρ΄. ὑ86 Ατϑορδρτιϑ μα τ]ϑατούϊοι 1. οᾶθ685 
οὗ Βοτηϊοῖᾶθ δηᾷ ᾿τηριοῖγ. Ὑοὺ {16 5Β1ῚΧ ρθη γα]5 (5666 ΧΤ], ὁ 86) ὙγΧ6 18 
ἰσϊϑα Ῥοίουθ [Πι6 ΔΟΒΟΙΩΡΙΥ͂ [Ὁ ὑῃ6 ἀοαίῃ οἵ [86 ψεθοκοᾶ δὖ δυρίητιθ8, 
8.4] ϑοογαίθα τγὰβ ὑυ164 ὈΘΙΌΤΘ ἃ. ἀἸοδβύουΥ ΟἹ (ἢ6 σμϑΥρα οὗ Τα τοατιοῖπρ; 

ΠΘΥ ροἄθ, αἴθ Τῃ δὴ οὐάϊηδῦν οταρίό ἴῃ 6 Ῥγοοθθάϊηρθ σομητηθποθα 
Ὑ{08 ἃ Βαχητη 8 ἴο [86 δοοιθοα ἴο ΔΡΌΘΔΥ οἡ 8 οοείδλη ἀδγ ὈΘΟΥΘ [86 

τηδρὶβίγαῖθ. Νοχῦ ὄὀϑσὴθ [88 ῬΤΘΠΤΩΪ ΣῪ Βοααῖηρ (ἀνάκρισις), ἴῃ ΒΊΟῊ 
{Π6 ραγύϊθϑ τϑβρθο νον ταϑᾷδ οαὐὰ ἰο {86 50166 οὗ 61} ὁδιιθ6, βϑυυ]θα 
αποϑίΐοηβ οὗ ἴοττη, {015 ]οῦοη, οἷο, τιν τοίδθθηοθ ἴο {ἢ 86 δοιηΐηρ 
118], δια Ἔχ 1 16 ὑμοῖν ουϊάθμοθ ΑἸΓῸΣ 086 δον 515, [86 118] οαΠη6 
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ΟἹ δὖ {86 οπᾶ οὗ 8 βοὺ ἤτηθβ, θαῦ ταϊρηῦ 6 ἀοίθυυθα ὈΥ 1ϑρσα] τηϑοβηδ- 

ἰοηβ. Τὴδ ον άθηοα ΒΙΟᾺ Πα ὈΘΘ οΊγθη ἴῃ 88 Καρὺ τηθϑην 116 

ἘΠἅΘΙ 568] 1π π6 οαδίοαν οὗ 8ῃ. οἴϊοου. [Γ {86 Ῥ] ΔΙ }}Ε ἀγορρθᾶ Ἠϊ5 
ϑοσιβϑίοη, ἢ6 ὅγχὰ8 Βα ]θοῦ ἴο ἃ πο οὗ 1,000 ἀτϑοῦχταβ δηα θυ] 
δἴλγοῖα. ΤᾺ ἱπαϊοίπηφην νγὰβ ᾿ευτηθα γραφή, ΟΥ (Ῥ8: ΠΟ Ό]ΔΥ]ν ἴῃ ο888 

{678 Ὑ61Ὸ Β6υ ταὶ ἀοἰθηαδη 8) ἀπογραφή, δια Π6 ἀδίεπαδηῦ νὰ 8. βαια 
γράφεσθαι, ΟΥ ἀπογράφεσθαι. Αὐ {86 {118], [86 δἷτὰ οἵἨ [Π6 φῬαυγύϊθβ νγὰβϑ 
ΤῸ ὍΟΥΡΚ ΠΡΟῊ [26 ΤΌΤῪ ὉΥ [8 δάάγαδβθοθ οὗ {16 οτδίοιϑ, ἃ. ὑΠ6Υ Ῥ.θ- 
βϑηΐθα {Π6 δυϊάθῃμοα ΒΊοἢ μα Ὅθοη ἀονθὶορϑᾶ πὰ {Π6 Δηϑου 5185. 

Ὡ, δίαυοθ. Τπ {Π6 ΘΟμΊΤΘΙΟἾΔ] οἰδ165. οἵ ΟὝδθοθ βδνεθ ἼΘΙ ὙΘΙ͂ 
ὨΌΤΩΘΙΌΊΙΒ, ῬΟΥουτηησ [η6 ΤΟΥ Οὗ [86 δ 885 δῃη τη δ ηΐοβ οὗ τηο- 
ΘΙ ἰονϑ. ΤῊ πυροῦ Πα ἴῃ Αὐὐοα ὑγ85 παι ν ἰῆτθα {ΐτηθθ [88 
ὨΌΤΩΡΟΙ οὗ [86 ἔτβα Ἰηπαθιαιιύθ. (566 Οσηογαῖ Νοίο, ΧΤΤ. 11.) Μϑὴν 
ῬΘΙΒΟΩΒ. Καρὺ ρᾶηρθ οἵ β]ανθθ ὅο 1οὺ ἴῸΣ 81] Κιπᾶβ οὗ βουνίοϑ ΤῈῊΘ 
ὁομαϊοι οὗ ΟὙΘΘΚ βθνθθ ὑγΧ85 ΙΏΟΥΘ [0] ΓΘ Ὁ]6 ὑπδῃ {μᾶὺ οἵ Βοχηϑῃ, 

δηα αὖ Αὐμθηβ ὕπο βθθῖὰ ἴο βᾶγθ Ὅθθῃ δὐϑῇ τηοτα Ἰθηϊθη ]ν ἰτθαϊθᾷ 
ἰμϑη βἰβονιθσθ, ΒΡ ΘοΙ Δ} }]γ ἀατίηρ ὑΠ6 Το οθ]θαη Ὗ8:, Β. Ο. 418 -- 404, 

ὙΏΘῊ 5΄αγοθ ἴο ἴπ86 ΠΌΡΟΣ οἵ 20,000, ΟΠ] ΘΗ το δη1ο5, οβοδρϑά ἴο 
186 ρατίδῃ Τουίγθϑθ αὖ Π606168, Τουτύθθῃ τη 1165 πουθῃραϑὺ οἵ ΑὐΉΘΏΒ, 
186 ΑΥΠϑηῖαπϑ, ἕο ἸΙπητὺ {Π 6 αν 1], σοτθ ΟΠ] σϑα ἐο δαορὺ {Π6 τηοϑῦ σοη- 

Βιαθγαῖθ ὑχθαϊταθαῦ οἵἨ ὑποὶν ἀοχηθϑῦϊο βίανθα, (Ουχίιαβ, Ἠϊδί., 111. Ὁ. 
426.) Αὐ 811] Ὁὔύτηθϑθ, ΒΟ ΘΥΘΥ, ἃ ῬΘΥΒΟῚ Ψ]Ο Β'ΧΠΟΚ ΟΥ ΔΟυιβθα ἃ 5]8 06 

γγὰ8 1816 ὑο Ῥυοβθοιίίοῃ, δα δὴ ρτιβθα 5]8νθ οομ]α οἰδίτη ὑπ τσ ὺ οὗ 
Ῥαίηρ᾽ 501 ἀνγᾶῦ [πΌΤα ἃ γα τηϑϑίοσ ΝΠ. οου]ά ἃ βανα 6 ρυὺ ἴο 
ἀφαίῃ, βχοθρὺ ὈΥ̓͂ ῬΥοσΘθ8 οἵ 1ᾶὰνγ. Βαῦ ἢ6 γγὰβ ποὺ Ῥβυῃ θα ἴο οἾγΘ 
ου]ἄθηοθ ἴῃ 1θρὰ] ῬΥοοθραϊηρθ, οχοθρὺ ἀμᾶου ἰουίαισθ, ΑἸΥ ῬΘΥΒΟῺ 

τηϊρ ΟΥ̓ΟΥ 15 οι 5ανο οὐ ἀθχηδηᾶ ὑπδὺ οὗἩ Ὠ15 δάνθυβανν ἴο ὴὈ6 δχϑιη- 
ἰηρα ὈΥ ἰοτίατο. ΤῊΘ βἴανθ, μούνου, νγὰβ ποῦ ΟὈ]Π]ρ α ἴο Ὀ6 οίγϑῃ ὉΡ, 
ὯΟΥ ΜΒ Ὁ {Π6 σΘΏΘΙΆ] Ῥτδοῦϊοθ 50 ἰο ο, δἰ ΠοαρΡἢ [Π6 τοίαϑ88] οἱ {Π|18 
ΘΒ 8]ΠΘηρο (πρόκλησις) νγὰ8 ΒοΙηθύηθ5. γοοδγα οα 1 βαβριοῖοῃ. ΤῊΘ 
ἀδηιαρα Βα ογοα ὈΥ {Π6 ΟὟΤΟΙ οἵ {π6 ἰοτίαγοα βάν ψψὰθ συαταηίθρα 
Ἦγ [88 Ῥδιῦν δὖ ψὮοβ6 Ἰμβύδῃοο {86 ουθαγ6 νγαβ ΘΡΡΙ164, δηα Π15 νγἃϑ 
οἴδθῃ ἄομβ ἰὴ [88 ῬΤΘβΘΩ06 ΟΥ̓ΔῈ ΔΙ Ι ΤΟΥ (διαιτητής, 566 Οὀη ταὶ Νοίο, 

ΧΧΥ. 1). ΤῈ ἀδροβιθοηβ οὗ {16 5] νθ8 ὑσοῦθ {Π6ῃ. τϑδᾶ δὖ {86 4118], 
εηἃ {Πμο886 ΠΟ 616 φγοϑθηῦ δὖ 86 ἰουύασο δα θα {86 1} ὑθϑ τ ΠΥ 1Ὲ 
ΘΟΙΤΟὈ ΟΊ ΟΠ. 

3, Ερβιοσοοῖ8 (ἐφήγησις). ΤῊΪΒ τγὰβ ἰδ ὁοῆγνουθα οἵ ὑπ6 ἀραρορ6 
(Οφηογαΐ Νοίο, ΧΧΥ., 4. θα ομα αἸα ποὺ ψ]ΒῈ ἴο Ἰποῦὺν {Π6 Υἱβὶκ 
οἵ Του ηρ 1,000 ἀγδοθτηβ ὈΥ δὴ ἀρασορὸ ἰμϑὺ ταϊσῦ 6 Ῥγονθᾶ 
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ἘΠ ΤΘ Δ 016, ἢ6 οου]ἃ μᾶνο στϑοοῦσθο ἴο 86 ὀρἠοροθὲ8, οοπαἀ πιοῦηρ 8, 
ταϑοἸϑίσαίθ ΟΥ ΟἤοουΒ 0 86 βροῦ ΏΘΙΘ [6 ὈὌΓΘΘΟΙ οἱἁὨ ΔΥῸ νγὰβ βοΐῃηρ 

Οἢ, ΟΥ ψΏΘΙΟ {π6 οὈ]ρΥῦ οου]Ἱ Ὀ6 ἴοαμα. ΤΠ6 οδβθ5 ἴῃ πΙΟΩ [688 
ὕνγο Κἰπᾶθ οὗ Ῥγοσθθθ. ὝΘΙΘ ΟΟΙΏΙΊΟΠ. ὙΓΘΙΘ Τ]ΠΤΘΡ, ἰτηρ ον, ὑμοῖ, 
111-ἰποαϊπμθηῦ οὗὁἨ ρδιθηΐβ, οἷο. 

ΝΟΤΈΕΈΒΝ. 

ΥΊΙΙ. . 
ΑΝΔΑΙΎΥΒΙΝ. 

ῬΑΒΥ ΤΙ. --- ΤΕΟΗΧΊΟΑΙ, ΒΕΕΌΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΟἬΛΕΟΘΕ, 881-11. 

ῬΑΒῪ 11, --- ΠΕΜΟΝΒΤΕΑΛΤΙΟΝ ΟΕ 115 ΕᾺΛΌΡΌΙΕΝΟΥ, δὴ 12-- 48. 

1.--- 4. Ταϊγοάποίίου, δὲ 1 -- 8, 
1. Τα ᾿η͵]αϑύϊοο οὗ [μ6 δοουδβεαίίοῃ, ὃ 1. 

2, Τίβ νδοι παύου, ὃ 2, δ ἃ 

8. 15 ΠΠοσαλῦν, ὃ 8. 

Ἐ, Ῥτοροβιδίοη, ξδ 4 -8ὃ : Ῥγοοῦ ἴο Ὅ6 ζατ 56, 

1. Ἐτοτὴ υὐναΐ ἀαΐο, ὃ 4. 

2, Το ωὐ]ιαΐ 7οΐ, ὃ ὅ. 

3. ὙὙᾺῺΣ 80 ΓΥῦμου, δῷ ὅ --8. 

Ο. Ῥεχαουδίγδύίοι : 5 αὐοιηθηὺ οὗἉ ἔδοῦβ, τὶ {86 ἐοο  λοΏν, δὲ 9 --Ἰ1, 

ΤΙ. --- Α. Τηϊτοδαούουν : ΤῊΘ ΔοΟΌΒοΣ δάτηϊνα ὑμαῦ [Π6 ἀοξοπᾶδηὐ δοὶβ δοοοχάϊηρ ὅο {86 οὐ 

δοῆο ῬΥϊῃοΙρ]6, ὃ 12, 

Β. Ῥτοροβίζίοῃ : 7 ΛΠ μαύθνου {86 ἀοίδηἀδηΐ αἰ πγυϑὺ αν ὍθΘη. ἴῃ δοοοχάδῃος 1 

186 ουὐὖ ϑοπο, ὃ 12. 

Ο. Ῥοειηομδίγαϊίοη, δὲ 18 -- ΑἹ, 

Ἱ. Ἐτότῃ ὑμ6 σεποραΐ ργίπροίρίο ὑμαῦ Βιο ἢ δοῖβ ἃγὸ ποῦ ΔΏΟΩΙΪ ἄοπθ. ΤῺ 

ὈΓΙΉΡΘΙ Οὗ ΒΌΘΙ ἃ ΟΠΔΥΡΘ 15 θουῃᾶ ἴο ΒΟΥ ἐδ οὐ Ῥοπο οὗ ἴμ6 δοὺ, ὃ 18. 

Φ. ἘτοΙὰ {86 ραγεϊφιϊαν γοϑιζίβ ἴο Ὅ6 ὀχρϑοίϑβά, δδ 14 -- 18. 
δ. Νεραΐίυοῖν, 0 ΒΡ ΡΟΞΔΌΪΟ δᾶνδηζαρο ἴο [η6 ἀοίοηἀαηῃῦ [ἃν ἴῃ ΒΌΟὮ 80 

δοῦ, ἢοΥ οουϊᾷ Ἠ6 βάν Ὀ6ΘῺ ἱσπογδαιὺ οὗὨ 105 Θομβθαῦθηοδϑ, ὃ 14, Ὀὰΐ 

Ὄ. οεὶεϊυοῖμ, Ῥυ ]οὐῦν δα Ῥυμἰϑῃτηθηῦ Το ἱμον 8016, ὃ 15, ᾽ 

α. ΤΏΤΟΠΡΗ Ὀούγαγ] ὉΥ 5]ανοβ, ὃ 16, οὗ 

ὃ. ΤὨΏΓΤΟῸΡὮ [οϑυϊ ον ΟὗὁἩ ἐθηδηῦΐθ, ὃ 17, ΟΥ 

6. ΤΒΓΟΌΡὮ Ἰη οΥτ δ. 5 ΤΓΟΙῺ ῬΑΘΘΟΥΘ-ὌΥ, ΟΥ ὩΘΙΡΏ ΡΟΥΘ, ὃ 18. 

8. Οοπυθγϑοῖῃ, ἔρουα ὑπ οὈνίοτιϑ τ ογθοῦ ΟΥ̓́Π6 δοοίιβ 6}, ΒΟ Ὠ6 85 πορ]οοίοᾷ, 

ξδξ 10 .--28, Ὑ ΠΟΝ γᾶ 5 
ἃ. Νοραύνοίν, ποὺ 414 δοουβαύίϊοῃ, ὃ 19, Ῥαΐ 

Ὅ. Ῥοπὶ ΐνοὶν, ᾿ 

ὦ. Το ΒΩ ΟῺ ῬΑΒΒΘΥΒ-ὈΥ ὅο ὍΘΙ τὶ ηθ55, δ. 20. 

ὙΠΏΟΒ6. ΔΌΒΘΠΘΘ ἮΘ6 ΔΟΒΟΤΑΙΥ ΟΠΔΥΡῸΒ ἰοὸ {π6 ἀοξομἀϑηΐ, 

δ 921. 
Ὁ. ΟΥ̓ ἴο 081] ἴῃ μ6 φα δ ΠοΥ 165, ὃ 29, 

ΤῊ} πορ]ροῦ οΟὗὁὨ ὙΈΊΘῺ ἸοΘρα] βύθ85 βύθιη 5 ἃ ΟΣ Ώ]65Β. 6856, 

-ἢ 28, 
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4, Οοηζγανγίιυῖδο, ὃ 94 --80, 

ἃ. Ἰμαΐ Ὀτοδοὶ οὗ Ἰαν 561-ἰπὐοτοϑὺ τσ ἤᾶνα ἰδιιρ θα ἰο, ὃ 94, 

ὙΓΒΪΟΝ ἐμ ἀοξοηαδηὺ ἀἰᾷ ποὺ οοχηχηῖῦ, ὃ 26. 
Απᾷ ὑμογοίοσο οδηημού, ἃ8 ΟμαΙρθᾶ, ἢᾶνγα ταμ ἃ βῥτϑδὺ γἱβὶς ΤῸΣ 

ποίην, ὃ 26. 

Ῥ. Ἡρίδην ἃ Ῥχθδοῦ ΟΥ̓ ἰδ τοϊρὺ πᾶν Ῥ6Θη Θοχηταϊ θα Ὅν Ἀἰπὶ τι 
πηραηΐΐν, Ὀπὺ γα πού, ὃ 27. 

6, σλογο ΒΌΟΝ ἃ ὌσθδΟῦ οὗ Ἰὰτνν σσου]ᾶ ἤδν Ὅ6Θ. τηοϑὺ ΤΟΟΙΒδγάν, δῦ 

ἴΘΣΘ Ὠ6 Ὧδ5 ὍδΘρῃ ΟὨΔΥρΡΘα 1 1, ὃ 28. 

ἃ. Βν ωὐὐοὴν ΒΟ, ἃ ῬΤΘΘΔΟὮ ΟΥ̓ Ἰανν, 1 δοτηχηἰ θα, χηυϑὺ ἤδνθ Ὅ66Ὲ ἀ6- 

ἐοοίοα ; γοὺ ΟἿ ὕ8 ΔΟΟΌΒΟΣ Β566}15 ἄνγᾶσα οὗ δ, ὃ 29, 

Αἢ ΜΙΟΒ ἴδοῦβ ΠΟ ΒΒ 1 01}}8 ΟΥἨ Θμθιηΐθα ΒΟ] ουὐνγοὶρῃ, 

δ 80. 

ὅδ, Ἑτοτὰ ἐδ αἀπναΐοσυ, ὃξ 81, 82, 
ΟΥ̓ πἷβ τϑοοχά δϑ ἃ τηπυϊδοοηῦ δᾶ ΡῬυ Ὁ] 16-5ρ τὶ δ οἰ ίΖοη, ὃ 81. 
ΤῚ Ἀ6 ψου]ά ποὺ βουὴ ΠΟΘΙ ἰὑ τγὰ5 5816 δηα ῬυοῆἑὈ]6, ΤΟ 1658 

ὑοῦ] ἢ6 ἡοοραχᾶ γον ΐηρ ΤῸ. ποὐμίηρ, ὃ 82. 

6. Ετοϊ οοηργυλέν, ὃ 88. 

Α Βουϊουβ ο886 ΒῃΟΌΪΑ Ὅθ βού θα ὮΥ βίσοηρ ουἱἄθησθ, γϑύθου ἐπ} 
Υ ὉπΒαρρογίθα δοουβαύίοῃ, 8 88. 

7. Ἔτοτὰ [86 υἱγέιαϊ αὐηυϊδδίον, ΟΓ ἐμι6 ἀοοιιδον, δ δ 84 -- 87, 
ΤῊ ἀοϊοηαδηῦύ οἤθτγθα 6 ΔΟσΌΒΟΥ ἈΪΒ ΒΊανοα ἴο Ὅ6 Θχδχζηϊη θᾶ ὉΠΑ͂ΔΣ 

ἰογύαϊθ 5 ᾽ο {ῃ6 ἔδούβ, ὃ 84. 
ὙΈΙΟΙ ΟἿΟΣ μ6 ἀθο]ηρα οὁη. ἔρίν οΟ5 στοῦπηαβ, ὃ 88. 

ἘΣ ΧΡοΒίηρ ὑμτι5 ὑπ6 ἔγαα ἀ ἸΘΉΟΥ ΟΥ̓ ἷβ Ολατρα, δὲ 86, 87. 

8. Ἀοοαριξιϊαξίοην ὁ ἐἶνα ἐυργοδαδι ἐϊ68 ἴὰ ἐμ 6 δοουθοχβ οδβθ, ὃ 88, 

ΒΒον Ωρ Βἴτη ἰο Ὅ6 ἃ τηδ]οίουϑ δια γ6μ4] σᾶβοδὶ, ὃ 89, 

Τὴ ΒΟΥΥΥ οομχαθὺ τ ἢ Ὠϊδ5 οὐσῃ ΟΡΘὴ δηᾷ ἔδασϊθθο δὐὐϊ ὧδ ἐονατχὰ 

811, δηᾷ βϑῦ οῃ ὉΥ μα ἀϑίθηδδη β ΘΘΙΩΪΘ5, ὃ 40. 

9, Τῇ οὐΐγασο οογηυϊοηυρταϊοα, ὃ 41. 

Τὺ. Οομοϊαβίοι, ξδ 42, 48, ᾽ 
1. Ἐεβίαϊοιηρηῦ οὗ ὑμ6 ἀροίδῖνο ροϊῃὖ οὗ {π6 ἀοίθῃοο (45 οβ δ ὈΠΒμ6α ἴῃ Ῥαχύ 1.), 

ἃ 42, 

9, Ῥοοίαιϊοταθηῦ οὗ ἴσος ἀδοϊβῖγα οὐ ἰβϑίοηβ Οὗ 86 δοοῦβου (85 ἀοιηοηδίταίδα 

ἴῃ Ῥαγὲ 11.), ΒΪΟΩ Ἠ6 τηαϑὺ δοσουσηῦ ΖῸΣ, ῬΘζΌΤΘ 86 σουχὺ σἂ ρῖνα Ὠϊγ 

{ποῖν νογάϊού, δὲ 42, 48. 

᾿ ο΄ ΑΡΕΟΠΑΓΊΤΙΚΟΣ, ΞΌΡΡΙΥ ΛΟΙῸΣ. 

1. --- βουλή ; {π6 [11] {16 οὗ [π6 βοπαίθ οἵ Αυθοραρτιβ νγὰβ ἡ ἐν ᾿Αρείῳ 
πάγῳ βουλή (Χ11., 8 69). οτμοῦϊνηοβ Ὁ γγχὰβ 8180 ἰοιτηθα ἡ ἄνω βουλή, ἴο 

αἰδυ συ 5}. 1ῦ ἔγοσα ἐπ βοηδίθ οὗ Εἶνε Ἠυηᾶτεᾶ, τ ὨΪΟῊ Π6]4 15. βϑββίοῃβ ἴὰ 

[86 Αροόταὰ Ὀθίονν [μ6 Ἀ7], ὅ6α Θοημογαῖ ΜΝοίο, ΧΊΙ. 2, ἀπᾷ ΧΥῚ, 8. --- βου- 
λομένῳ... ἄγοντι ; Οὔβοῦγα ὕπ6 οοπαᾶϊ ῥίομα] ἔογοθ ἴῃ. Θδοῇ. --- δίκας, 566 (67.- 
ὁγωΐ Νοίο, ΧΥ͂Ί. 7. --- συκοφάνταις, 566 Θ πόγαῖ Νοίο, ΧΙ. 10. --- ὥστ᾽... 
οἷόν τε, Η., 886, ἃ. --- δεῖν.. ἔσεσθαι : ΕΤΑΠΟΙΚΘη ἐμ ηΚ5 ὑπμαῦ {815 ταῦ 6Χ- 

ὑγανδοϑηῦ ΘΧΡΥΘΒΘΙΟΠ. ΘΟΙΊΘΒ ἔΡΟΙΩ 8016 0] ῬΙΌΨΘΙΡ. 8300 ἷἷἹαεο 5807, ““ 885 12}0- 

οοηὖ ἃ5 ὅπ Ῥ8 06 ὉΠΌΟΙΏ.᾽᾽ --- ἔσεσθαι - ἴον {Π6 Ῥχοβοηῦ ᾿π θην ἢ μέλλω, 
5688 ὃ 22, δηά Θ΄, 2ὅ, 2. --- τοιούτους ; ἃ5 [068 ῬΙοβοηῦ ΔΟΟΌΒΟΥ, ἴῸΓ 1πδίδῃ06. 
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-- οἵ κίνδυνοι, ““ἴο6 [πον 50 ἔγϑαιθη!]} ἰανγβα β,᾽ Η., ὅ27, 4, ὙὙ κίνδυ- 
γος ἸῺ [15 56η86 ΘΟΙΏΡΘΙῸ [Π6 ΤΟΙΘΏ510 ΔΡΡΙΙοαὐίο οὗ [86 1,ὐη μογἰοιυζιην. 

--- ἀδικοῦσι Ἠᾶ45 {π6 ἔοτοθ οὗ ἃ ρῬεγΐἕθοῦ Π616, σου ϑρομϊηρ' ἴο ἡμαρτηκόσιν, 

Η., 698, πὲ ργίπί. Ο΄., 10, Ν, 4. 
2. ---- ἀγών, [86 ρΘΠ6ΙΆΙ ᾿γοτᾷ [ῸΓ ἃ 1668] δοίϊοῃ. οὗ δῃγ Κἰηᾶ. --- ὥστε ἀπε- 

γράφην, {π6 ΟΧΡΙΟΒϑίομ, 15. Θομἀθηβθα ἔτοτῃ βουλθίϊπρ {πὸ {πὸ ΤὉΠονΙπσ : 
ἐἐφῃαὺ [1 Βᾶγϑ ποῦ ούϑθῃὰ ἃ ἀββηϊο Ἰπαϊοίχηθηῦ ἴο Ῥ]θδᾶ ἴο, ἴο1] 1 γὰβ ἴπ- 
ἀϊοίοα,᾽ οἷο, --- ἀφανίζειν, α΄, 1, 8. ---- μοριῶν, 1ῃ. [Χ]], μοριῶν ἐλαιῶν, ὃ 29, 
4150 8 7. -- νυνί, Θαρμαῖο. ΤῊΘ ΘοσΌβου ἴῃ ἢΪ5 δἀάτοθα ἴο {π6 οουτὺ πε 

Δ ἀομθα 86 οΥσΊμ8] 1ηἀϊοίχηθηῦ ὈΥ ΟμδΡρΊηρ ἃ αἰ οσθηῦ ἰγθϑραβθ, ΥἹ]Ζ. 
{86 τοχήουδὶ οἵ ἃ σηκός ; ὑμοτοίογα φασίν, τοίουσίηρ [ὸ ἃ σοῦ] ΟἤΘΤρΟ, 15 

ΤΏΟΥΘ Δρριορυίαῖθ ἔμβῃ ἀπογράφονται. ---- ἀπελέγξαι, ἩδΟΘἢ ΘΙ δὕθ᾽ ἢ 5. ΘΟ Π766- 
ἴυτα ἴον ῃ6 οοτητηοῃ ἀποδεῖξαι, δι ἀπδίταϊηοα τη ογργοίαϊίοι οὗ ὙΠΊΟῊ γ 1615 

ἃ ΤΑΘΔΉΪΙρ᾽ ΠΘΙΘ ᾿Ἰποοηρταοιιβ. 50 Οοθοί. 
8. --- ἅμ᾽ ὑμῖν. ἀκούσαντα ; {π686 ψοτάθ ῬοΙοπρ ἐοροίμον, ΕῸΤ ἐπ 80- 

ουβοᾷ ποῦ ἴο Κπον δῦ 6 ψγχὰβ Ομαγροα ψ ἢ ἀμ 0}] 6 οᾶτηθ ᾿πίο σουχῦ, νὰ 85 

ποῦ δοοοσαΐηρ' το 4π:6 ΤΌΤ οὗ Ιανγ. ὅΞ'66 ποία ἴο κατήγορος καὶ δικαστής, ΧΤ]., 

8 81. --- πατρίδος... οὐσίας ; ῬΑῃΙ τοῦ ἀπ οομβδοδύϊοιι Το [86 Ῥϑηδ ν. 
--- ὅμως. Ἡδνίηρ ἃ βίγοηρ ο856, [86 ἀοξοηἀδηὺ ἀ15ἀδ᾽η5 ἴο Ῥσθδϑϑ ὑΠ8 ἔβθοι- 

104] ροϊπῦ αϑὺ ταὶϊδοά. 

4,.-. Ἦν μὲν γάρ, ““ΤἴοΥ {115 γγχὰ5 ἴῃ [δοῖ,᾿ --- Πεισάνδρον, 566 ΧΧΥ,, ὃ 9, 
δηᾶ ποίο. ---᾿ Απολλόδωροςς δ δα ἰδ Ῥατὺ ἴῃ ὅπ ββϑαβϑι πα ῦοι οὗ 
ῬΒΥγοἣσπβ (ἴοΥ βοτὰ 566 ΧΧΥ͂,, 8 9, ἀπα ποΐδ) δῦ Ῥοΐοτθ [Π6 ἀονι 1} 

οὗ 86 ΕουΣ Ἡσμπατγοα (866 ΧΙ]., ὃδ 42 ἀπά 66), ἀῃὰ πᾶ Ῥθθὰ ραῦ ἴο {Π6 
τοτύατο ἴἤο ἀἴβοουθὺ ἷ5 ἀβοοτηὈ]1065. ΑἸου {Π6 τοϑιοτγαύίοῃ οὗἩ [πὸ ἀθιμοουδοῦ 

16 νγχὰϑ Ῥγθβϑοπςοᾷ 1} ἰδ ρτ5Πη64 τονατᾶβ, 8566. Ουτίϊαβ, ΠΠ1δέ., 11]., 

ῬΡ. 481, 490. ---- ὁ Μεγαρεύς, 566 ποία οι Μέγαράδε, ΧΙ]., ὃ 17. --ο᾽ Αντι- 

κλῆς, ποὺ οὔποθ Κῆοη. ΤΗπογάϊάεθ ((. 117) ταϑηοη5. δὴ Αὐμοθηδῃ 

ΘΘΠΘΙΆΙ οὗ ὑμαΐ πϑτὴηθ δροαΐ 8. σ. 440. --- εἰρήνης, ΔΕ {116 ΒΤ ΠΟ. ἕο 
Τιγβαπᾶθν, ΑΡΥ], Β. ο. 404. ἘῸΓΡ ἴῃ {Π6 βάτηθ γϑαῦ Β6 Ἰοὺ {86 Ῥίδοο (δ 9) ἴο 

ΟΠ Πβἰταῦμβ. ---- ὠνοῦμαι, 6΄., 10, 2. ϑβομοῖθα τϑαᾶβ ἐωνούμην, Μ ΙΟΏ 108 

{μμ6 δουϑίϊο βθῃ86 ἤθγ6 τα ϊδίΐθ [ο ΘΟΙΤΘΒΡΟΙ ἃ ὙΠ λαβών δηά ἐξεμίσθωσεν, 

δηα Οοροῦ, ἐώνημαι, ΜΙΝ ἱποῦγβ ὕΠ6 βᾶπιθ οδ]θοζοη. 16 δουϊϑῦ τηϊ4α]6 

οὗ ὠνέομαι 15 Βαρῃ}]Π164 ὈΥ ἐπριάμην. 
5. ---- τοίνυν, Η., 867, 4, ““ποτείοτο," “Ὁ 6η,᾽ “πον, ἃ Ῥαυῦϊο]6 οὗ ΟΥ̓ 

ἔροααθηῦ Τοσάττο πο α ἴῃ {815 οταύίομ ; οὔοῃ ϑϑᾶ ἴο τηᾶηῖς ὑπ6 δάγαμοθ οὗ δῃ 

Δυρυπηθηῦ, “πον ἔν μου," “θα ον ἢ; αυϊΐο βϑ]ἄοσῃ τῃ6 βγβϑὺ ψοτσὰ οὗ ἃ 

οἾδαβο. --- χρόνου, α΄, 178. Ἡ.., ὅ77. Οοπδίσαο τι ζημιοῦσθαι. --- δικαίως ; 

ἴον [86 ἱπγοϊνοϑαᾶ Ῥγοίββίβ, 568 ἡηοέθ οὴ. μισεῖσθαι, Χ11., ὃ δ4. --- δι᾿ ἡμᾶς, 566 

ποία οχ δ᾽ ὑμᾶς, ΧΤ]., 8 ὅ8, 
6. --- τὰ μὲν πόρρω, 1. 6. ποῦ ἴῃ 86 ἱτητηραϊαία ποῖ ον μοοᾶ οὗ {πὸ οἰΐγ. 

Αὔἴδον {86 οοουραίίοῃ ὈΥ ὕμ6 ΓιΔοραφοιηο θη (Β. Ο. 418) οἵ {6 ἔογύτοβϑ οὗ 
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Ὥδορίθα, ἔοαγίθομ τα 1165 τότ Αὐμθηβ, ομ6 ὑπ|γὰ οὐ Αὐὐίοα νγὰβ ἴῃ [ῃ6 Ὠδηᾶ5 

οἵ {Π6 ΘῃΘΙ.γγ. ΟὌβοτνο ὕ86 ομδηρο οὗ [Π6 σομδίχαοίοι, ἔγτοπλ [Π6 τοῦ τὰ μὲν 
πόρρω... τέμνεσθαι, τοαυϊτοά ὍΥ ὑμ6 Ῥγθοθαϊηρ αἴτιος. --- διηρπάζετο, Οοπμ)- 

Ῥᾶγο ΧΙΥ͂., ὃ 88, ὑμᾶς φεύγοντας Φυλὴν καταλαβεῖν καὶ δένδρα τεμεῖν, 

ΤῊ φίλοι ἡγχογο 411 ψηὸ Τουρτῦ ἀραϊηδὺ {π6 ΤΉΙΓΥΥ. ---- ἄλλως τε καί, Ἡ., 87. 

Α Ῥαυ οὶ ρ]8. ΟΣ ἃ ὁδ1381 ΘΟΠ͵ απούϊομ ΒΌΔΙΠΥ 190] ον γ8. 866 8 86. --- ἄπρακ- 
τον, ““ι561685,᾿ δυΐϊδβ ὑπ6 ὑποαυρ)ῦ Ὀούου ὑμδ ἄπρατον, “ποῦ 5014, ψΈΊΟΗ 

Οοδοὺ τοαᾶβ. ἘῸΡ [ῃ6 γοῦραὶ δα]δοούνο, 888 Η., 898. --- πλεῖν ἢ τρία ἔτη -Ξ- 

ἐἐζἢχρθ γϑᾶσβ δη οὐϑι," θαὺ 1655 ὑπᾶῃ ΤΟῸΣ ; πλείω ἤ -ΞΞ τηοῦα ὑμδῃ. [ῃ 766 
ὙΘ6ΑΥ5, ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἴοαΓ. 

γ. --- οὐ θαυμαστόν, Ο΄., 49, 2, Ν. 2. --- τὰ ἡμέτερ᾽ αὐτῶν, α., 187, Ν' 1. 

Ἡ.,. 676, 3ην6 ργίηί. --- ἠδυνάμεθα, α., 102, 1, Ν. Η,, 808, Β. ἃ. --- ὅσῳ 
μάλιστα, α., 188, 2, 6 ργὺνί. Ἡ., 610, ,η)6 Ῥγϑρΐ. ΤῊΘ οομτηοῃ τοχῦ 

5 ὅσοι. Βαΐ {πμαῦ 8 ποῦ [86 ΞΡΘα κου ’β 1Ἰᾶθα, πϑῃιθ]Υ, ὑμαᾶὺ αὐ πιαθν οὗ [86 
οουτὺ 858 σᾶγο ραυ ]οα]αν αὐϊοηύϊοη. ἴο 580} ἐμίηρθ που] πηἀογθίδηα Βΐτη, 

Ῥαὺ ταῦμου, ὑπαῦ ἐδ σοι ἐξδο, ὌΥ 85 το ἢ. ἃ5 5.0}. ὑπ] 05 ὑγοτο 105. ΒΡ 6014] 

Ῥτονίηοο, γου]α ἀῃαογβίδηά. 

8. --- καὶ... τῶν αὐτῶν, ““απὰῪ οὀυεν ΜἜΏΘΙ,᾿ οἷο. --- ἑτέρων, ““1ἴ οὔμογθ,᾽ 
Εἴο. --- ἢ που, 566 ΧΙ]., ὃ 8ὅ, δηᾷ ποίθ, 4150 ΧΧΥ͂,, ὶ 17. --- ἀφ᾽ ὑμῶν, σοη- 
βὐσαθᾶ ὙΠ ἀζημίους. 1 οοηῃδίνιοα ὙΠ πριαμένους, [6 Ῥγοροβιύΐοι. που]ά 
᾿αν Ῥθϑῃ παρα. 

9. --- πολλὰ ἔχων εἰπεῖν, ““ὑπουρῇῃ 1 οοὐ]Ἱα 840 τασοῖ,᾽ Θ΄, 109, 7. --- 
πρὶν...γενέσθαι, α., 274. Ἡ.., 769. ---- ἐπὶ Πυθοδώρου, Η., 641, Ῥ.«. Ῥγίπο- 
ἄοταβ γὰθ ΕἸἰσθῦ Ατόῆοι ὉΠο 1η6 ΤὨΪΤΥ, Β. ο. 404. Αἴδοῦ {16 τοϑίοτα- 

ἰΐοπ 15 ΠΆΙῊ6 ἴν88 βύγιοῖ οἵ ἔγοσῃ [ῃ68 1ἰδῦ οὗἨ ἀτοῇομθ, ἃπα ἢ18 γϑα, ᾿ἰπϑ᾽θδα 
οἵ Ὀοΐηρ' ο81168, ϑοοοχάϊηρ ἰο οαβίοτῃ, ὈΥ 15. πᾶπηθ, νγχὰβ οΠ6 “016 γ68: 

οὗὁ ΔΙΔΙΌΝΥ,᾿ ἡ ἀναρχία. Ἠδ Τηδῦ 6 {δ6 5ᾶπη6 85 ὕπο Ῥγίμοδοσαβ, βοὴ οὗ 

Ἰβο]οοα5, ΜΏΟ 15 τηθηὐ]οηθα ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ 85 ἃ σΘΠΘΙΑΙ ἴῃ [6 ῬΘΙΟΡΟΠΘΒΙ8. 

γεν (ΤΠυο. 1{Π1. 118). 

10. --- οὗτοσί -Ξ- ““Π6Ι6 Ῥτθβοηῦ. ἡ ΤῊΒ ῬΘΙΒΟΠΒ ΠδΙηΘα ἴῃ [15 βϑούϊοη 8 Υ6 
ποῦ ΚπΟΜ ; Ὁη]1658, ῬΟΘΒΙΌΪν, Ῥγούθαβ μ6 ὑη6 Ῥγοΐθαβ, βοὴ οἵ ΕἸ 10165, 0 

ὙγᾺ5 ἃ ὭΔΥΔ] ΘΟΙΙΏΔΠΑΘΥ 10 ὕΠπ6 ῬοΙορομηθδίϑη αν (Το. 1. 48). ---- τρία 
ἔτη ; ῃ6 σοηηοῃ ἰοχῦ οοπηθδοῖβ μ686 ψοσὰβ ὙΠ ὑΠ6 ἔοσθροϊηρ ὑῃπ5 : ὅς 

τέθνηκε ταῦτα τρία ἔτη. ὅὃο Οομοῦ ἀμ βοῃθιθθ. Βαῦ {π6 ἀθαῖῃ οἵ ΑἸοῖδβ 

15 τηϑηὐ]οηθᾶ ΟὨΪΥ το δοοουσηῦ ἴοῪ ὨΪ5 ποὺ ὈθΙηρ᾽ ϑυηουσ [Π6 ὙΠ] 65565, δηα Ὁ 

85 ποῦ {86 {1π|6 5[η6 Ὠἰ5 ἀθαίῃ ὑπμαῦ νγὰβ οἵ σοῃβοαθθηοθ, θα ὑἢ6. {1Πὴ6 

ἀστίηρ π οι Ῥτοίβαβ μα Ἰθαβοᾶ [Π6 στουηᾶ, 45 ὑπᾶῦ οογοτθᾶ {π6 τϑυλδί 6 

οἵ [88 Ῥοιϊοᾶ οὗἉ [π6 ἀείδηαῃ 5 οὐ μουβμἷρ ΠΡ ὕο {86 Ῥγοβοθηῦ. --- ὁμοίως, 
“ἴῃ [η6 βᾶπι6 σοῃα τ οη,᾽ ἱ. 6. ἰοῦ ἐγθθθ, 88. Ὀθίουο βἰαίθᾷ. -- ἐμισθώ- 

σατο, Ἡ., 689, Ῥ. 

11. --- ὁ χρόνος οὗτος, ἱ. 6. {Π6 βογθῃ γϑατϑ ὑΠπ8 δοοοιιηὐθᾷ [ῸΥ. ---- γεωργῶ, 

6.., 10, 2. --- Σουνιάδον, ἀτοοῃ Β. Ο, 897, βθυθῇ Ὑθαγ5 αἴῦοῦ [ῃ6 ἰθαθθ 1 

᾽ 
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ὑμ6 πιο οὗ Ῥυιποάοτια. --- ἐργαζόμενοι, Ο΄., 16, 2. ---- μεμισθωμένοι, ΠΟΙ 
ῬΙαροτίθοῦ ἴῃ βἰσηϊβοοίίοη, ΟΘ΄., 18, 4. --- οἷόν τε,, ἀφανίζειν : 561{-ονἀ θη, 

8 βαρ  ἤπουβ ἴογ διρυχποηῦ, γοῦ ποῦ πηϑαϊοα ἴο ἃ σ 5} οὗἩ Ἠοηθϑὺ ᾿πα]ρ- 
Ὡδίϊοη. ὅο νομίζω... ζημιοῦσθαι, ὃ ὅ. 

12. ---- οτο Ῥερίηβ {88 βοοοπᾶ ραχτῦ οἵ {Π6 ογαϊΐοη. ὅ6ε “παϊγϑΐ8. --- φά.- 
σκοιεν.... ἠγανάκτουν ἄν, 6΄., 62, ἤθη. δηᾶ 80, 2. Ἡ., 704. --- δεινόν, 
“6 5ῃ 670." --- ἀκριβῆ, ““ οΙοβε.᾽ --- ἂν.. βουλοίμην, Ταῦ, νοἴζηι, α΄., δ2, 2. 
Ἡ., 762. Δάμίταθ]ο 15 [6 ἀοχίουιν τι ἢ ΒΙΟΩ ὑΠ6 Βρθακοὺ συ ὑπ6 
ΒΙῸΣ σαϑῦ ρου ἢ18 οΠδιδοίδυ ἰηῦο ἃ 5] Πρ ἀιρσατηθηῦ ἴῃ 8. ἴανου. ὅ66 
«Ἀπαϊγείξ. --- ἡγῆσθε, α΄, 44, 2. ---ἔργοις ἐπεχείρουν, α., 187. Η., 608. 
ΤῊΘ δοουβαῦγα 15 ΤΏΟΤΘ ΤΆΤΘΙΥ πι864. ΜΠ] Φ115. γ Ὁ. --- ἐγίγνετο, ΒΌΡΡΙΥ ἄν. 

[τῷ] ; ἴῃ ΕἸΔΏΟΚΘῚ 5 νον, 815 γϑϑα] 5 ἔΓΟΠῚ ἃ 08161655 ΤΟ ΠΟ οἵἩ ὉΠ ἰαβῦ 

ΒΥ 118016 οἵ ἐγίγνετο. ΤῊΘ ἀὐΌ1016 15. ουὖ οἵὗἨ ρα ἤθγθ, βίηοθ [6 ραρ[λοῖ 0 16 
5665 ἠοῦ ἴο ᾶῦθ ἃ φ6)6718] τϑΐθσθποθ, θαὺ ἴο ἀδδίσρμαῦθ ὑῃ 8 βρθβῖκϑυ. ---- 

--- περιποιήσαντι, ΚΑ ΒΟΙ 5. Θηοηἀαίίοη ΤῸ ὑπ8 σου οη ἰοχὺ ποιήσαντι, 
ὙΒΙΟΙ σίνοβ Ὧ0 δη Π6515 ἴο ἀφανίσαντι. 

19. --- ἀδικήσασιν, οομρατο ἀδικοῦσι, ὃ 1. Τὰ δουιϑὺ 15. δρᾶ, Ῥϑοδῖϑθ 

{86 Ῥαβϑῦ σοῃλ μη) βδίοῃ οὗ {16 1Π]6ρὰ] δοῦ 15 [6 Ῥοϊηῦ τϑίοιτθα ἴο, ταῦμϑν ὑμδῃ, 
6 βαῦαβ οὗἉ δῃ ἄδικος γοϑα]ὑπρ ὑΠΘΥοὙΌη1. 

14. --- τοῦ σηκοῦ ὄντος, α., 218. Ἡ., 790, 6. Ττδηδ]αΐο : “ὍΥ ἴπ6 οΟἸϊγ6- 

ὑσπηῖς Ῥοΐηρ ὑμοτο." --- οἰκίας, α., 182,2. Ἡ,, δ89. --- κινδύνων, α., 180,1. 

Ἡ., ὅ84, οὅ. ἘῸΣ {86 ἅυί]01]6, 56 Ἡ., δὅ27, 56. 186 ποχὺ ψογᾶβ ἴῃ Οὐ οῦ Β 

ἰαχὺ 816 ἃ5 [Ὁ]]ΟΥ : εἴ τι τούτων ἔπραττον. Πολλὰς γὰρ ἄν, οἷο. ----ἔπραττον 

«οἀποφήναιμι, 6΄., δ4, 1. 
15, --- μεθ᾽ ἡμέραν, Η., 646, ῬΗΒΑΒΈΞΒ. --- ἐξέκοπτον, Ο΄.,ὄ 11, Ν', ὁ, δῇ α8- 

ϑδιυηιθα ἰαοί. ---- ὥσπερ...δέον, 6΄., 109, Ν. 9, 110, 2. οὐ Ῥοϊοηρδ ἴο λαθεῖν; 

ὑγαυβίαίθ: “δα 1 ιὖ οτ πθϑα[ἅ], ποῦ ἴο 6 ὉποΟΡ βοῦν ὉΥ 811, θαὺ ὑμαΐ,᾽ 
οὐ. -- καί 616 -Ξ καίτοι. ----ταριόντων, σογοτηθα ὈΥ ἠμέλησε. --- ἐκινδύνευον, 
ἀϑϑατη θα, ΠΠ| ἐξέκοπτον ἅρονο. Βοί οἵ μοϑθ νϑυβ 816 Ἰορίοα! !ν τη ἀροῦ- 

Οδἷ8 ἴο 8 1116 εἴ τι τοιοῦτον ἔπραττον. 

16. --- πῶς δ᾽. Α58. ἃ ΠΟῪ δὐρυτηθηῦ δηα ἃ βἰσοηρ' ΟὯ6 15 ΠΟΙ ρῥγοϑϑηϊθᾷ, 
Ἅ6 5Βῃου]α πᾶν οχρθοίθα ἃ τόσο βισηϊποδηῦ σοπηθοῦνο πῃ {π6 5110 

δέ, ---- ῬΟΥΏΔΡ5 καὶ μὲν δή, ΟΥ ἀλλὰ μὴν...γε, οὐ αὖ Ἰραϑῦ πρὸς δὲ τούτοις. 

Βαὺ {86 ἀν.]685 δύγ]α Ῥϑῆύβ {86 ΒΡ] 1 οὗ {Π6 ΒΡΘδ ΚΟΥ. --- τοὺς ἐμαυτοῦ 

θεράποντας : ἴοΥΓ {π6 ροβιϊΐοῃ οἵ ὕμθ σθηϊθνο, 5866 Ἡ., ὅθ8, ϑη6 ργίηέ. 

θεράπων 15. ἴΠ 68 σΘΏΘΙΑΙ ΜΟΥ [Ὁ Οὴ6 ΨἘῸ ΤΟ ΠΘΥΒ ΔΗΥ͂ ΒΘΥΨΪΟΘ ; δοῦλος 15 8 
ῬΘΙΒῸ. ἴῃ ἃ φῬοιτηδηθηῦ οοπμάϊδίοη οὗ βουνιταᾶο ; ὑπηρέτης (ΧΙ]., δ 10) ἰδ. ἃ 

Βι θογἀϊηδίθ οὔ οἶα], ΟΥ 1 σοπογαὶ 8. ἀβϑιβιϑηῦ. ---- συνειδότας, 6΄., 109, 4. --- 

εἰ καί, Η., 874, 2, ἃ. ----ἐπτ᾽ -ἐκείνοις,- ἘΠῃ6--Θοἐἡϑηϑέγδενθ- 15 “50. 65 8885. - 

-αδοᾷ 1χ ογαΐξίο οὐἰέχινω ᾿πδιθαά οἵ {π- σϑθχενθ: ῬΥΟΏΘΒΏ.--α μηνύσασιν, 6, 

109, 2. --- ἐλευθέροις γενέσθαι, 566 ἐξάρνοις γενέσθαι, δα Ἡοί6, Χ1]Ι., ὃ 51. 

17. --- κινδύνῳ ὀουδίταθα ψ 1 οὔσης. ΕΣ ὕπο ἀογπάοίοι (Η., 854), ὁ01}- 
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Ῥατο ΧΥ͂Ι., 8 16, ἐμβαλόντος ψηφισαμένων. ---- τοῖς εἰργασμένοις... .-προσῆκον, 
“ἀν Ὀεΐηρ 411 ἱπουμηθοηῦ οἢ. 811 ὑμοβ8 ὅὼοὸ δά σψουκοά [Π6 Ῥ]δό6,".--- 
εἶχον, α΄, 44, 8. 

18. --- οἷός τ᾽, α., 151, Ν. 4. Ἡ., 814. --- ἀλλήλων ἀοροπᾷθ ὁῃ ταῦτα. 

--- ἀποκρυπτόμενοι, α., 200, Ν. 2. Η., 702, 76 γγύρί. ---- καί, ““ὁγοη." --- 
“πυνθάνονται, ““δηά ουἱ." --- περὶ τῶν ἐμῶν, ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἴῃ τορατὰ ἴο βο ἢ 

γηδύζουβ ἃ5. ὈΟΘΠἀΑΡῪ 1065, τἱρὶῦ οὗ γᾶν, {86 ὑτεβραβδίησ οὗ οαὐ]θ, οίο. ΤῈ6 
᾿πιρ]]οα ἴοι 15, ὑλαῦ 1 {86 ἀοίοπαδην μδα γθ8}}ν ἄοῃηθ δηγίπίηρ τ μῖο ἢ δῃ 
ΘΩΘΙΩΥ͂ οου]α ἰαϊκα ΠοΙα οὗ, ἔπ ογ6 ποῦ ψϑηύίησ ποῖρη θοῦ γιὸ ψου]ὰ 
μᾶνο ἀγα ]θα ὑπμοιηβοῖνοβ οὗ {Π6 Θρρου 1 ἀραϊηδὺ Ὠΐτη. ᾿ 

19. --- οὕτως αὐυλ11ῆ65 {8 ΜΏΟ]6 Ῥῆγαβθ, τολμηρὰς.. «ποιεῖσθαι. --- ἐξέτεμνον, 

πηροτίοοί, Ῥθοᾶιθθ ὑπ 6 οαὐηρ γγὰ8 ἄοπθ, 48 οὁμαγρβα, τὐλίϊς {πὸ ἀοίαπαδηῦ 

βίοοα ῬΥ. --- ἀναθέμενος, 1. 6. ΡΟ. {Π6 οὐ, ἅμαξα. --- ὄχετο ἀπάγων, 6, 
2719, Ν. 5.6. ΧΙΗ,, ὃ 76. Οομλραχο {πὸ οΟ]]οα 1841] ἘΠΠΡΊ 5}, “ποῦ δὰ 
οοὐτίθα ᾿᾿ τ-Ξ Β'ΡΙΥ ““ οαγγοά.᾽ 

20. --- Νικόμαχε ; [Π6 ΝΙΘΟΙΊΔΟΒῈΒ ἀσαϊηδῦ ΜΠ ΟῊλ Γγϑίαβ τοί Οὐ. ΧΧΧ. 
μδᾶ Πο]ᾶ οἶος Ῥόϊοτγὸ ὕπ6 ἴτας οὗ [π6 ΤΙ ϊΡν Τυτνδηΐβ, θπαὺ ὑπ|8 ΝΙΊΘΟΙΔΟΠΒ, 

ἷθ ΘΥΙΔΘΠΠΥ (566 ὃ 29) ἃ ἀϊΠδτοηῦ ῬΟΥΒΟΙ. ---- μάρτυρας, ργοαϊοαϊο-ἀοουβαύίγο, 

6., 166, Ν. ὦ. Ἡ,., 586, ἃ. --- ἐν.. -τρόπῳ, ὑΠ6 Ῥγοροβιύοι 15. ποὺ ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, 
6., 188. Η., 608. --- ἐβούλου... ἔλαβες ; μαῦ αἸΠΈΥΘΠΟ6 ΠΘΙΘ 1 [86 5] η1ῇ- 
οδίϊοῃ οὗ ἐμ τπηροτίδοῦ απα δοσὶβὺ ὃ 

91. -- -πεῖσαι, ᾿ηϑύοαα τ) ταῖϊσηὐ Πᾶνα μά πείσας, ἀσγοοῖπρ τἰ ἢ ἢ Βα] 6οῦ 

οὗ ἡγούμην, οἵ πείσαντι, ἀρτοοίηρ ὙΠ μοί. --- ὑπὸ.. δυνάμεως, Η., 666, ο. 
29. --- φήνας μ’ ἰδών ; [86 Θοημηοι ἰοχὺ 185 φήσας μ' ἰδεῖν, ἴἰο ΠΟΙ Βδα- 

ομοηϑύθίη ομ]θοὺα ἐπαῦ φήσας 15 ΠΘΡΑΪΥ ἃ ἀθπηομβίσα}]8 Αὐὐὶο ἔοτιῃ : φήνας 15 
[6 Ῥυορ ὺ ὑθυτη [ῸΥ ἱπίουτηϊηρ' ἀρατιδῦ ἃ ῬΘΥΒΟῚ. ὈοΐΌΤΘ ἃ τηδρὶβύγαξα. --- τοὺς 

ἐννέα ἄρχοντας, ὑπαῦ 18, ΔΠΥ Οπ6 οὗἩ ὕποῖη, θα ΒΡΘΟΙΔΠ]Υ {Π6 ΚΙ ρ- ΤΌΠΟΙ 15 

τηθϑηῦ, 80 Παᾷ 7υτβαϊοίίοη ἴῃ ΒΟ ἢ ο8565. 866 Θοηογαΐ Νοίο, ΧΤ]., 1. --- 
ἔπήγαγες, 586 Οὀπόγαΐ ΜΝοίο, 8. ---- οὕτω, {10 ὁοτατηοη ἰοχὺ, ἴὸΣ τ μ]ο ἢ ἔδα- 

ομδηβίοιη τοϑὰβ οὗτοι. Βαΐ οὕτω 5. ῬΓΘίδ᾽8 016. οἢ δοοοχηῦ οὗὨ {86 1ῃηρ1164 
Ῥγοΐαβίβ, α., ὅ2, 1, ἂἃ8. π6 δυρῃμηθηῦ 85. Ὀθ6η. Ῥγοοθθαϊηρσ οα ἐῃ6 στουπᾶ 

ἐμπαῦ 1 νου]Ἱὰ μᾶνο Ῥ6θη Ῥδύϊου ἴο ΝΙΘΟΠΊΔΟ 5 ἴο ἀο 850 86 50. --- συνήδε- 
σαν... λέγοντι, ““πουἹα αν Κηόνῃ [δ΄ γου ΒΡΟΚΘ {868 ὑταῖῃ. 

29. --- δεινότατα... ὅσῳ ; “ΠΟῪ [1 δὶ ΥΘΙΥ 5 γ ΠΡΟ] ὑτθαῦθα, ᾿παϑιηπο} 
8.5.᾽ --- πιστεύειν, δι ̓ ]οοῦ ὑμᾶς απάοτϑίοοά. --- οὐκ εἰσίν: ὙΏΘΠΘΥΟΥ εἰμί 

“ ΒΙσΏῆ 65. δοῖπϑ] οχίβίθηοα, Ὁ τοίδηϑ ὕπ6 ἴομθ. Τὴ 8 51η0., ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ, 

ΠΏ 6η ἰαῖκοα 086 ἤομθ οὐ 8 ἢτϑὺ 501180016.᾽ διίέηναγνι᾽ 5 ΟΥ., 8 108, ΤΥ͂΄. ὃ. 

--- αὐτῷ ἐμοί : οὔϑοτνα {πΠ6 Ταχίαροβιθίοη οὗ ὑπ 6586 ῬΤΟΠΟΌ 5 ἴῃ 5180 8ῃ- 

Ἐ10Π6515. ---- ταύτην τὴν ζημίαν, [6 ΘΟΙΏΙΊΟΏ ἰαχύ, ΜΨΏΙΟῊ ΟΠ 6106. γούδ] 8, 

ὙὯ15 Βαπομϑηβίοια δηα Οοδοῦ οτἱὺ τήν. [τῆν Ὅ6 οττίοα, ταύτην 15 5 - 

76οῦ δηᾷ ξημίαν Ῥτοάϊοαξα ἴο γενέσθαι, ταύτην Ῥοϊῃρ' αὐϊγαοίοα ἔτοτ τοῦτο, ἃ 5 

ἴι ΧΧΥ., 8.18 (860 ποθ). Τῇ τὴν Ὀ6 τοίαϊηθα, ---- ἀηα ὑΠ6ΥΘ ἀΡΡΘΔΙΒ. ΠΟ 60Ὴ- 
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οἸαδῖνο γϑαβοῦ ἴου ὑ86 ΟἸΩ βϑῖ οι, ---- [6 τ. Τ᾿ ζ,. 15. ΒΠΏΡΙΥ 86 βυδ]οοῦ οὗ 
γενέσθαι. ---- τούτου, Ἰηδϑοι πη, ποῦ ἩΘαΟΥ ; ἃ5 6 μέν Βῆονγνβ 88 Ῥγομοῦῃ, 

ἴο Ὀ6 ἴῃ δηϑπεϑῖ5 ψ ἢ 0Ππ6 ΓΟ] ονίηρ; ὑμᾶς δ᾽, --- δήπου, 566 ΧΙ], ὃ 27, ἀπά. 

ποίο. --- συκοφαντῶν, ραγ 61} 16. --- ἀπορήσει ; ἔοῦ 105 Ῥοβίτου. Ὀούνγθθῃ {88 
ὕνο ρϑηΐῖνθθ, οοραο ἡοΐό ὁπ δέξαιντ᾽, ΧΧΎ,, 24, Οο)οῦ τοδᾶβ εὐπορήσει. 

24, --- πεδίῳ ; {μ185. νγὰ8. {π6 Ῥγτοδᾷᾶ “" Αἰμοηΐδῃ ῬΙδίη," σψαΐθυθα ὈΥ͂ {ἢ 
ΟΡ ΐϑϑαβ, πᾶ βυχοιοῃϊηρ γοϑυναγα οὗ ὑπ6 οἷδγ ἴἤο ὑμαῦ Μουμὺ ρα]θοβ, 
ἤγοιῃ ΜΏΪΟῆ ΧΟΥχοβ ΜΙ ΘΘ56α {86 Ῥας16 οὗ βϑ]ατηῖβ, δα αὶ [6 ἴαγυο᾽ 5149 

οὗἩ ψΉΟἢ 1ΔΥ {86 ῬΙαΐῃ οὗἨ Ε]ο515. Τ5. οοηΐταὶ τἱαίη, οἵ Αὐἰίοα, ἴπ {86 
τηϊάϑὲ οὗἨὨ Ψ ΏΟΒ. 16 ΟἿΝΥ βἰθαημάϑ, αχίθηδα Ν. ὑο Μύ, Ῥαχηθθ, νι 105. 6618- 

Ὀγαύοα ξογέγθϑβοϑ οἵ ΡΏΨ]6 δηα Τ6οο1θα, Ν. Εἰ. ἠο Μῦ. Ῥοηίθ]ίουβ, [ϑτηθα [Ὸ Γ᾽ 105 

ΤΩΔΡΌ]6, ἀπᾷ 5. Ε. ἰο Μύ. Ἡγιηθίξαβ, ποία ῸΣ 105 πόθου. ““ΤῈΘ Ῥ]δίῃ οὗ 
ΑΥ̓ΠΘῊΒ 15 θᾶτγϑη δῃᾶ ἀθβυζαϊα οὗ νοροίαίζοη, σις {Π6 οχοθρύϊοη οὗἉ {Π6 Ἰοπρ' 

βύσθδπι ΟΥ̓ οΟἸγο8 ΉΙ1ΟῊ βὐγοίοι ἔροσα ΝΜ 0. Ῥάγη 65 ὈΥ ὑπμ6 βἰά6 οὗ [μ6 Οδρ 588 

ἴο {86 568.᾽ δα Π᾿ 5 οί. Οο0. --- πυρκαῖϊάς ; ῬΤΟΡΔΌΪΥ τοθ8. ψ Β]Οἢ, ΔΕῸῚ 

Ῥοΐηρ' θατηῦ, μα βρτυπρ' ὉΡ 45 ψ 16 οἱνοθ. 566 Ὑίτρ, Θογ., 11. 808 --814: 

“ΤΆΓΟΙΧ βαρογαῦ Τ01115 ΟἸΘΑΒΈΘΥ διλαυ δ." 

Ε --- ἐπεργάσασθαι, ““ἴο ΘΠοΥΟΔΟΝ, ἀροη;᾽ 
ἧττον ατ|8}18Ώ.65 δῆλον. 

25, ---- περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι, “41 ρτῖΖζο.᾽" 6Ο΄., 10, Ν, 1; σοΙῃΡ. ποιοῦμαι... 
ἡγοῦμαι, 8 36. ---- τὴν ἄλλήν : [0Υ {π6 αρροδίζζυθ 86 οἵ ἄλλος, 866 Ἡ., ὅ88, 6. 

Οομρατο Χϑη. “«παὖ., 1. ὅ, ὅ : οὐ γὰρ ἢν χόρτος οὐδὲ ἄλλο δένδρον οὐδέν, 

ΤῊ ὑπουρῦ 15: 1 οαγοα ἴον ὑΠ086 ὑγ668 88 Ὁ} ΤΥ ΘΟΘἰΓΥ ἀπά ἰογΐαῃθ, 601- 

Βϑἰ ἀουίηρ ὑπαΐ, 16 1 {τοϑραβθθᾶ, ΤῺΥ ἰδὲς Ἰηγοϊγθα Ῥούλ οὗ [16686, ---- μηνός, 
τοίου τη ἴο {161} τη] τηθούϊηρβ. 

20. --- οὕτω...ποιοῦμαι, ““ΟΑΥΘ 850 ΤΟ ἢ ἴοΥ.᾽ --- ποιοῦμαν... ἡγοῦμαι, 566 

ηοίε οχ ἡγοῦντο... ἐποιοῦντο, ΧΙ]., 8 7. --- ἐξῆν... οἷόν τ᾽ ἦν, 6΄., 49, 2, Ν. 8. 

--- ἀφανίζων ; Ἑδυομοηβύθί τϑαθ ἀφανίξζω, ὡς νυνὶ κρίνομαι. αΐ [Π6 Θοτῃ- 

τοι ἰοχὺ ΘΟΥΤΘΒΡΟΏ 45 Ὀοίου 10. [16 ῬΑ͵Ά1]6] 15. οὗ {Ππ6 ψΟ]6 βοηΐθῃσο, δηᾷ 

ΒΡΘΟΙΔΠΥ τ] οὕτω θεραπεύων φαίνομαι. ΤῊΘ ᾿πίουτοραίίοῃ. Ῥδθρίπ5 αὖ καὶ 
τὰς μέν, ---- μέν δ᾽ σἸγηρ ὁ Ὦ116,᾿ οὐ ““ βθοῖπρ' {παῦ." ΟὈΙΡΘΙ6 ποΐθ ΟᾺ 

μαχομένους μέν, ΧΤΙ., 8 79. 

27. --- Πότερον δέ, ἃ ΠΟΥ διριπηθηῦ. ἘῸΣ {16 πα γοαποίουυ δέ, ΘΟΠΊΡΕΙΘ 
ποΐο οχ πῶς δ᾽, 8. 16. --- παρανομεῖν ; ἴ0Υ {Π6 Ῥοδίνίομ, 566 ποία οἡ ἀπορήσει, 

8. 29, --- οὐ λέγω ὡς, “1 ἀο ποῖ τηθδῃ {μαᾶ.᾿ ΤῊ6 τοιηδιῖς 7α8ὺ τηδάθ Ὠδᾶ 
ἴο 6 ρυατάοα ἀραϊηδὺ 8 ὉΠίαγΟΓὉ]6 ἰπΐθτοποθ ΤΠηὸ οουτθα οὗ ὑπουρηΐ 
ΤΘΟΌΪΣΥΟΘ δυνάμενος ἴο Ἠ6 [δ κοῃ ΔΌΒΟΙΘΙΥ, 1 ὕ68 56η86 οὗἨ “16 η018],᾽᾿ ἃ5 

ἴῃ ΧΧΥ., 814, οἱ τότε δυνάμενοι. ---- μᾶλλον ἐξῆν, 411 {Π6 ἸοΓο βποθ [6 
δα μοΥ τγ οὗ [π6 Ατϑορᾶρτιβ σοιμαἱηθα 1 ΔΡογηο8 ἀατίηρ [Π6 ὑγταη δ᾽ {1}}8. 

Οομρατα ΧΧΥ,, 8 16. 

28, --- Πῶς δ᾽, ἃ πΠ6 7 ὐρσαϊηθηΐ, 501} Ἰηἰγοάπορά ὉΥ͂ {886 Σηϑὶρηϊποδηῦ δέ. 

10 

Ἷ. 6. ῬΥ {ΠΠ||ρ6. ὅ'ϑο Ζηγοα, ---- 

93 
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--- ἐκ τούτου, Οὔδογνο {Π6 ΘΙ ΡΠ δία ῬΟΒΙ ΤΟΙ. --- ὡς. εἶναι, “25. [Π18. τλδῃ 
5605 ῃοτα τγα5,᾿ 6Ο΄., 1ὅ, 8. ---- τίς ἂν ἀπετόλμησε; “νὑὙᾶο σψου]ὰ μὰν μδᾷ 

{86 ΤΟΟΙΠαγ΄ 655 Ὁ 
29. --- Δεινόν, ““5ἰτδηρο.᾽ --- ἐπιμελεῖσθαν ; ἴον {π6 οἸἸδδίοη οὗἩ {Π6 ἀὐ 1ο]6 

τό, 566 ((., 91. --- ἐπιμελητής ; [Π6 το]αι]οη οὗ {16 ἐπιμεληταί ἴο 7η6 γνώμονες 

8 ἀποοτίαίη, θαὺ 1 15 ποῦ ὉΠΊΙΚΟΙ͂Υ ὑπαῦ {16 ἔουτη61 616 ἃ σοιῃηλ θα οὗ 

[86 Αὐβδοραρτιβ ΡΟΝ 81} τηαύουϑ Ῥουίαι πίη ὕο [86 οἸ]ΐγο-τθθθ, δῃηά ὑπαῦ [8 
γνώμονες, ΟἹ ἰηϑρθοΐοιβ, τηϑᾶθ {Π6ῖν σϑρουῦβ ἤο {μι --- εἰδέναι, 6΄., 92, 1, 

Ν. 2. ὥστε τηϊρμῦ μάνα Ῥθθὴ ργθῆχϑα, α., 266. Ἡ., 770. --- ἀπογράψαι: ; 
Ἐδαομοηβίθίη Ρυθίουβ τοδα ἀπογράψασθαι, οχ. {π6 στουππᾷ ἐπαῦ ὑμ6 τη144]6 

5. 0Π6 ῬΤΌΡΟΙ ὑθομῃΐοαὶ θα ἴῸγ δὴ ὑναϊούηιθηί, ὙᾺ116 06 δοῦν ταῦμϑῦ 
τηθδη5 ἴο 7 Όγηι ἀσαΐηϑέ. ΤῊΪ5 ἄοθϑ ῃμοΐ βοὴ βυ ποιοῦ στουμπα [ἴῸΥ σῃδηρὶηρ; 

188 οομππιοι ἰοχὺ, ὑπ6 ἐθομηΐοαὶ ἀἰδυϊποίίοι. Ὀϑίηρ οὗ πὸ ἱτηροτίαποο ἴῃ {86 

δτριτηθηῦ, Ἡ ΒΙΟἢ 15, ΒΠΏΡΙΥ, ὑμπαῦ ὉΠ6 δοσῦβον οἸαϊτηθα ἴο ἤδγα τηδάθ ἃ α15- 

ΟΟΥ̓́ΘΥΥ ΜΘ 6 γὰ8 [06 1αδὺ τηδῆ ἴῃ ὑπ6 ψουῦ]ᾶ ὕο Ὦᾶγθ τηϑᾶ6. 
80, --- λόγους, ““δοουιϑαίοη5." 8.666 ΧΠ,, 8 2, ἀῃά ΧΧΥ, 8 2. --- ταῦτ᾽, 

ἬΘΙΘ ΘΙ μδβἰΖθᾶ, ἀθρθηθ ὁ λεγόντων. ---- ἀνασχέσθαι ΠΊΑΥ σΟνΟΓ ΠῚ Οἰ ΠΟ ἃ 

σϑηλ ἶνθ ΟΥ 8 Δοουβανο. --- ἐνθυμουμένους ἐκ, ὑΠ6 Ῥατγίϊοῖ 18 15. παϑοᾶ δὉ- 

Βοϊαΐοϊν (Η., 495), ““τοβθοϊηρ (οα {π6 5] 6 οὐ), ψὮΠῸ6 0Π6 ῬΥΘΡΟΒΙ]ΟΙ, 
ἀδηοῖθθ ἐμ6 φροϊηῦ οἵ νίθτψφ. 866. μ6 οοπδύσιούοη 1η ΧΥ͂Ι., ὃ 20. --- πολι- 

τείας, “τὴν οομάιτιού ἃ5 ἃ οἱἰλΖοῃ.᾽; 

91. -- προθυμότερον... ὡς ; ὡς τηϑὺ Βα ἰγδηῃδ᾽αἰοᾷ ἤθΤΘ 16 ἤ. Οοθοῦ ἀπά 

οὔμουβ ἰμβουὺ ἢ Ὀοΐοτθ ὡς, Βυϊζηαμῃ, ΟὙ., ὃ 149, 7, ΤΟΙΊΔΙΚΒ: “0685 

αοσατγαίοὶν, ἀπ 1} ἃ οοτίαϊη. Δ δοο]αἴῃομ, ἰηδίθδα οὗ ἤ, ἴον οοηιραγαξίυοδ 

ψ πᾶ ὡς (ὅσον, οἷον) .᾽ ---- ἠναγκαζόμην, 5.80 ΧΧ,, ξ 18, ἀπ ποίθ οι προσ- 

ταττομένων. --- τριηραρχῶν... πολιτῶν, 560 ΧΧΥ͂,, ὃ 12, ἀπ ποΐε8. ΟὐΙΏΡΑΙΘ 

αἷ5ο Χ1]., ὃ 20. ---- οὐδενὸς ἧττον ; [6 ποραύϊγε Ῥθ]οη ΡΒ ἴο {16 Δ] θοίῖνο. 
92. ---- -τοιῶν, δαπίναϊοπὲ ἴο εἰ ἐποίουν, τοΐογτηρ ἴο ὑπὸ δούϊοπϑ ἃ5 μαθιίααὶ ; 

Μ Ὦ116 {86 δουῖϑῦ ψου]ά τοῖοι ἴο ΤΠ8ηὶ ἃ5. Ῥαϑὺ ΘΟΟΌΤΥΘΙΟΘΒ. --- μή απ8 1165. 8}. 
᾿πΡ]164 ποιῶν. --- τῆς ἄλλης, 886 τὴν ἄλλην, αιχᾶὰ ποίε, ὃ 25. --- πράξας, οὉ- 

Β6Ύγ6 [86 ἔοχοα οὗ {Π6 δοχὶδὺ 1 οοῃὐγαϑῦ Ὑ] ποιῶν, ΔΌΟΥΘ. --- ἐκέρδαινον, ἄν 

οἸηϊίοα, ΟὐὈΙΏρᾶγα ἔνοχος ἣν, ὃ 87. --- καθίστην ; ἰ.6 οὐμονῦ σο-ογαϊηαΐο 

ἴθηβ68 ρϑῖηρ' ηρογίθοῦ ψΊ ἢ χοίοσθηοο ἴο ὑϊτη6 Ὀγοβοηὺ (ἠγωνιζόμην --Ξ ““5Βῃου]α 

ὍΘ ομ {118]᾿᾿; ἐκέρδαινον -- “ΘΕ ου]α Ὅ6 σαϊπϊηρ 7), [15 ἴθηβο, ΒΟ τηϊρηῦ 
παατα!]γγ ἤᾶγα Ῥθθη 8ῃ δοιῖδὶ Π|κ6 πράξας, [Ο]]ο 5 δαϊδ ὈΥ͂ ἃ Κιπᾶ οὗ δ8- 

Β σα] ὐϊοη, δηα Ξῷ ““8ῃου]α Ὅ6 Θημἀδη σου] ηρ' τη 561},᾽ 1. 6. δ5. [86 ἔδοῦβ σα γη6 
οαὖ ἴῃ {ΠπΠ6 Ῥγοϑϑηὺ ὑχ18]1. Οὐορατα συνελάμβανες, δηᾶ ποίο, ΧΤ]., 8 26. 

90, --- μεγάλων, 1. 6. ΒΈΟἢ. ᾿χηρογίαῃν Ἰηὔοτοϑίβ δἃ5. μοι δηα ἰουύθηθ, ὃ 25. 
--- περὶ ὧν.. μαρτυρεῖ, Ἡ., 810 ; {18 οἴαιιθα βίαπιθ. 48. 1ῃ6 ἀϊτγθοῦ ομ]ϑθοῦ οἵ 
ἡγεῖσθαι, νι Ιοἢ Ἠδ5 πιστότερα ἴοτ Ῥτοάϊοαϊο-Δοοιιδαύνο. --- μᾶλλον, Ῥ]Θομδ8- 
ἰ1ο, Ἡ., 66, Ὁ. --- ἢ περὶ ὧν, {16 ΤοσΌ]αΥ ἔοστη ψουἹα 6 ἢ ἅ.. κατηγορεῖ, 

Ῥαὺ 1, γ8185, 88 οἴῃ, Ῥγϑίθυϑ ἴο Ῥ818116] 0η6. Ῥγθοθάϊησ οοηδίγιοίζοη. ΟὈΙ- 
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Ῥᾶτα ποΐθ οῃ αἰσθάνεσθαι, ΧΧΥ., ὃ 28. --- κατηγορεῖ, ἴῃ λοηιωοίοϊθμίοτν τα 
μαρτυρεῖ. ὅθε ΧΧΥ,, ὃ 24, πονηρίαν, διῃηα ποίδ. 

94, -- σκέψασθε, Ἡ., 498. -- ἔχων, 6΄., 109, Ν' 8, Ἰαδὺ οἴδαβα. --- πάντες, 
ΘΙΩΡΠΔΒΙΖρα ὈΥ͂ 105. Ῥοβιθΐοι, βίποθ [ῃ 86 γαϊιθ οὗἨ {ῃ6 ῬγΌΡΟΒα] 1ΔΥ ἴῃ {15 

ψοτά, --- βασανίζειν, 566 Οα΄πογαῖ Νοίο, 2. --- οὕτως, Ο΄., 52, 1. ---- λόγων... 

ἔργων, ἃ οοῃἰταϑὺ Τοροα θα] Υ τηδαθ Ῥγοιῃτηθηῦ ἴῃ {Π15 οταίίοη, 566 88 21, 80, 

88, 48. ΤῊϊ5 ψὰ8 οὔθ οὗ [,γ}81α5᾽5 ομαγδοίουϑύϊο ροϊὐβ 85 ἃ τβάβοπθσ. Κ'66 

150 ΧΙ]., 88 ὅ, 88, ΧΥ͂Ι., 8 19, ΧΧΥ. , 8. 18. 
95. --- οὐδέν, Η., 848, ἃ. --- δεινὸν... εἴλοντο : ἃ ἀπ ἤου]ῦ οοπδίχτπιοοίίοῃ. 

ἘδαΟ θη βύθι ἢ ΘΟ] οὔ Τ6 5, ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΥΙΎ, ὑῃμαὖ εἵλοντο μὰ5 Ὅθθι ϑαρβυ αϊοα 

ἴο᾽ ἕλοτο. ἸωορΊο αν, {15 Ῥ6]οηρδ ἴο ἐῃ6 φῬγοίαβὶβ ᾿ηὐροαποθα ὉΥ εἰ μέν. 

Βαῦὺύ ἄν ΤγΔΥ]5 εἵλοντο, ἴῃ. ἴΟΥτὴ αὖ 1θαϑῦ (οοιῃΡ. 6΄., 49, Ν. 4, Ὁ), ἃ8. Δ ΔρΡοοβὶ5 

ἴο βοηθ ὑγρυρίθα Ῥγοῖαββ ἰοῦ περὶ δέ; Ὀπὺ [5ου]α {Π6Υ 580. δοοῦιβ ὑπ θτ- 

Β561ν 65] ΓΠ6Υ ψΟου]α ᾶνα οἤόοβοῃ ἰο 5}1614 {Ποὶν Παύθα τηδδίουβ, οἴο Ἡ.., 886, 

Οομραῖα 6΄., 49, 2, Ν. ὅ. ----πεφύκασι, α., 200, Ν. θ6. Ἡ,, 712. 

96. --- καὶ μὲν δή, Χ1]., 8 80, ποίο. --- συνειδέναι ; ΒοΙη6 5110} ῬΑΙῸΟῚ 016 
85 ἀδικῶν (οΥ ἀδικοῦντι, Οα΄., 118, Ν. 6) τὴν 6 βιρρ]16α, ---- παραδιδόντος ; 

15 ΘΧΡΤΈ5565 {Π6 ΟΠ, ταῖμου ἔμδη 1π6 δοῦπαὶ ἀσθ]νουν, α΄, 10, Ν. 2. 568 

ἀποκρυπτόμενοι διὰ ποίε, ὃ 18. --- σχεῖν, ““ἴο 7ογηι᾽; Ἡ., 708 : ““1ο λοζα ΔῊ. 

ΟΡ  πΐοη ̓̓  15 γνώμην ἔχειν, ὃδ 12, 28, 8366 4150 ΧΧΥ͂,, 881, 8. ---- ἄλλως τε 

καί ; 566 ὃ 6, δηά ποΐε. 

97. --- περὶ ἐμοῦ...τούτῳ ; πούϊο6 ἔῃ 6 ΘΙ Δ 10 Ροβιἐοη οὗ θοῇ οὗ [Π6 ὁοῃ- 

ἰταβίθα Ῥγοποῦ8. --- ἔνοχος ἦν, 6΄., 49, 2, Ν. 2. Οὐομηραῖ ἐκέρδανον, ὃ 82. 

Βυὺ 1{5]1αν 88 σσευθ Βα ]θοϊθα το ζοτίατα ον ἀδηναπα οἵ 6 ορροβίζθ ραυῦῦγ, 86 

δα ἴο ᾿παοιηηῖν ὑΠη6 ΟὝΠΘΥ, --- πολὺ... προσῆκεν, ““1ὖ νγὰ5 τη ἢ. ΤΟΥ λίδ 
ἀιέμ ἴο ἀοοορύ, ὑμδῃ τὶν ἐηέογοϑί ἴο οἴου." --- εἰς τοῦτο προθυμίας, 1. 6. [Π8 

ΘΒ Δ]]Θηρα ἴο θχδῃλῖηθ [ἢ6 56 ν68. --- μετ᾽ ἐμοῦ, ““[ὉΓ τὴν δανδηΐαρθ." --- μαρ- 
τύρων ; Παπο!οηβίοίη σδηροΒ {π6 Θοιητῆοῃ ἰαχῦ Π6 16 ἴο μαρτυριῶν. 

98, ---- ἐνθυμεῖσθαι δὲ χρῆ. ον ἄοσϑ {Π15 ἴθῆβθ ργδβθηῦ ὕΠ 8 σοῃοθρίϊοι 
οἵ ἰπὴ6 5 οοηῃταβιοα ὙΠ ὑμπαῦ ἴῃ ἐνθυμηθῆναι δὲ χρή, ΧΧΥ., 8 211- - οἷς, 

ΤΟΙ σ᾽ ὅο ὨΪΠ15617 ἃ5 τϑρσθβθηύηρ ὦ οἴαδ8, ΜὙ1Ώ0, ἢ. βίγοηρ ουϊάθηοθ 1} 

ἘΠΕ Ὶτ ἔδνου, ἀγὸ δα ἀϑοϊ οΌΒ]. δοοαβθα ὍΥ βυοορῃϑῃηίδ. --- τετόλμηκε ; ΒΌΡΡΙΥ 

μαρτυρεῖν. --- καὶ πότερον ; ὈοίΌΤΘ ὉΠ6 86 ΟΤ5. ΒΌΡΡΙΥ ἐνθυμεῖσθαι χρή. --- 

αἰτιάσασθαι, [π6 σοτητηοη ἰοχύ, Ῥγείορα 16 ἕο Καυ βου 5 διμθηδδίϊοι αἐτιῶ- 

σθαι, ΠΟ Βαπομοηδίθίη δάορίβ. ὅθ 6, 28, 2Ὡ. Βαΐ {6 ὀοοπῃροϊεα 

βοηθεῖν 15. Ῥγοεβοηῦ, Ὀθοδῖιβα ἀθηούϊηρ {π6 Θοηὐποιβ δοίΐοῃ οὗ ὉΠ|6 ΔΟΟΌΒΘΓ 11) 

θη ἀραγουΐηρ ἴο τηϑῖκ φορά ἢΪ15 αἰτία. 
99. --- ἀγῶνα, α., 159. Ἡ., δ47, ἃ. --- ὡς Ῥο]οηρΒ ἴο ἐλπίζων. --- ὅσῳ, 566 

ὅσῳ μάλιστα, ὃ 7, ἀπιᾷ ποίο. ---- ἀτορώτατοι τῶν κινδύνων, 1Γ6ΥΆ]1γ, “΄ 6Θ1})- 

ῬΙούοΙν ψιμουῦῦ ταθᾶηβ ἴο οχύτιοαῦθ ὑπ 56 1ν 65 ἔτο τὰ ἀδηρΡΌΤΒ,᾿ 15. δα] γα]θηΐ 

ἴο ΟἿἹ ΘΟ] οαΐα] ρΡΏγα86, “ Βαγα πρ.᾽ --- τούτῳ -Ξ- τοσούτῳ. 

40. --- παρέσχον ἐμαυτόν, Η., 688, 8ἃά. ὅ0 1 ὃ 41. ---διηλλάγην, 850 Β του; 



148 όἕοϑ. 

ΜᾺΒ 818. σᾶ86 ὑμπαῦ Ὧθ [6] ὯὩο πρϑοᾶ οὗ ραϊηΐησ ΤΆΨΟΥΣ, ---- οἷ, ἐπαινοῦσι, ἃ 

βύσομρ᾽ ΤΟΙΊΔΙΚ, σον ηρ [Π6 Ποηοϑῦ ΆΤΤΊΘΡ ἢ Π156}7 ἰο Ὀ6 “ἃ ροοα ἢαΐξεοι." 

--- καὶ φανερώς ; καί ΠΘΥΟ, 85 1η ὃ 1ὅ, -- καίτοι. 

41. --- γενοίμην, εἰ.. καταστήσομαι, Ο΄., δ4, 1, Ὁ. --- ναυμαχίας... μάχας, 

ἃ ΟΕΒΓΟΙΏΔΥΥ͂ ΔΣΡΌΤΩ,Θηὔ, Θ5Ρ6 0181] οὗ ὕποβθ 0 ᾿Δοϊκθα βίγοησθ οηθ8. ''688 

ΧΧΥΎ., 8 12. --- κόσμιον, [πὸ σομηπηο ἐθυτ ἴογ, 88 76 58 Ὁ, “ἃ γϑϑρθοίθθ]θ 
οἰδΖθη." 866 ΧΥ͂Ι., ὃ 18; ΧΤ],, 8. 20. --- ἐν δημοκρατίᾳ, 58.050 ΧΧΥ,, 87, 

8ϑηα γοΐο. 

42. ---᾿ Αλλὰ γάρ, Η., 870, ἃ, 586 Χ11., 8 99, ΒΌΡΡΙΥ παύσομαι λέγων. ---- 

ἐνθάδε, Ξρεακοῖβ Ὀϑίογθ {Π6 Αὐδοραριιβ 6.6 ὀχρθοίθα ἴο Κορ ἴο ἐμ6 ἔδοίβ, 
ὙΠ}. 1655. Ἰαδτπι8 6. οὗ ἀρΡθὰὶ ὑπδῃ ἴῃ οὔμοὺ ὁουτίβ. ---- ἀπέδειξα δ᾽; δέ Π6Γ6 
Ξε “ἴον, ὃἂθ ἴῃ ΧΙ]., 8 68, ὑπέσχετο δέ. --- ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ, 1. 6, Ὁ {86 

ἐρλοσοδίβ, 8 22. 

43. --- πιστὸς γενέσθαι, Ἡ., 398, ““ἴο Ὅ6 Ὀ6]16νγεα.ἢ --- ἔργοις ; Ὀθοδ86 
ἰδ 5565. ΟῸΪ]α ἤᾶνα ρίνθῃ 15 ψογᾶβ ὕπ6 ψοιρηῦ οὗὨ ἴδοίβ, --- ἀδικοῦντα, 
ΒΌΡΡΙΥ με. --- διδόντος, 566 ἡ)οίδ ὁῃ παραδιδόντος, ἃ 986. --- φησὶ παραγε- 

νέσθαι, 566 ὃ 19. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤᾺΈ. 

Τὸ 15 ὀρθὴ ἴο ᾳαθβύϊοῃ Βοῦμθυ [Ππ6 ἀπαβαδ! γνώμην σχεῖν οἵ 8 86 την ποῖ 

αν 8.56}. ἔῸ πὰ ἂᾧ ΤΩΙΒυθδα]ηρ οὗ 8. ΟΥἹΡΊη8] ἔχειν, ᾿ῃτουρΡὮ [86 5: πη] αν 
Ῥούψθοῃ ε δηᾶ ς; 8ῃ Δῃμοϊθηῦ ἔοστῃ οὗ Σ. 1 ἀπὶ ἱπἀοοίθα ἔον {15 Ξυρροδύϊοι 
ἴο ΤΩΥ̓ Ἰθᾶτ πο Π]θπα Τγ, Εστα ΑἸΡοῦ, οὗ Οαμη τί άρα. 



Α ΤΑΒΙῚ 

Βμοτίηρ (16 ναγίδίϊοηβ οὗ ΒΑ ΘΗΕΝΒΤΕΙΝ᾿ 85. ἰοχὺ ἴτοτὰ {πᾶ οἵ 
(ν΄. ΒΟΗΕΙΒῈ (οαϊέϊο αἰέογω αμοία οὐ οιμθηαΐα), ἃ5. ΤῸ] 15η6α ὈΥ͂ 

ΤΈΌΒΝΕΆΚ, 1874. 

ϑελοίδο᾽ 8 γοααΐηρ δίαγαβ 3) 7γ8ὲ ἦν φασί, ραδββασο. 

ΧΥ͂Ι. 2. ἣ κακῶς ---ἰ 1. 8. ἐπιδείξω --- ἀποδείξω... οὔτ᾽ ἐπεδήμουν ---ἰ 1. 

4. καθαιρουμένων --- αὐ ἐπεδήμουν. ὄ. σχόντες --- ἔχοντες. ...καὶ τοῖς μη- 

δέν ---- ογυ. τοῖς. 6, ἐπιγεγραμμένοι ---- ἐγγεγραμμένοι. ἴ. παραλαβόντα 
--- καταβαλόντα. 9. ταύτης --- ὐτῆς. 11. ἢ περὶ τάς --- ἢ ἑτέρας. 18. πρὸς 
τοὺς Βοιωτούς ---ἰ 7 τούς... εἶναι δεῖν ---- 1 δεῖν. 1, ἐνθανόντων --- ἀποθα- 

νόντων. .. ὕστερον --- ὕστερος... -Στειριέως --- Στειριῶς, 18, τολμᾷ --- κομᾷ. 
19. περιερχόμενοι ---- ἀμπεχόμενοι. 20. τῶν τῆς ---τὰ τῆς. 21. τούτους --- 

τοὺς τοιούτους. 

ΧΙ]. 8. ποιήσωμαι --- ποιήσομαι. ὅ, πονηροὶ μέν --- [17 μέν... φάσκον- 

τες δέ --- οηι. δέ. 6. τὴν δ᾽ ἀρχήν --- τὴν ἀρχὴν δέ, 11. ὡμολόγησα --- 

ὡμολόγητο. ....«ἀργυρίον τέσσαρας -- ἀργυρᾶς τέτταρας. 12. ὅπῃ -- ὅποι.... 
εἰς τοῦ ἀδελφοῦ --- εἰς τἀδελφοῦ. 1δ. ἡγούμην μέν, εἰ --- ἡγούμην, εἰ μέν. 

18. οὐδεμιᾶς --- ργεῆω [ἐξ]... κλίσιον --- κλεισίον. 20. οὐκ ἄν --- οὐδ᾽ ἄν. 

οὐ πάσας --- πάσας μέν... λυσαμένους - τοιούτων --- λυσαμένους τοιούτων, 

21. τῆς πόλεως --- ἰ 1. 2. ἐγίνοντο --- ἐγίγνοντο... “να μὴ ἀποθάνωμεν ; 
---- [Ἵνα ἀποθάνωμεν ἢ μὴ ἀποθάνωμεν ; 26, ἀποκτείναις , --- ἀποκτείνειας. ... 

οὐ δοῦναι --- ργε [δεῖν]. 427. ἐπεί τοι τῷ -- ἔπειτα τῷ... [ἐναντίαν] γνώμην 

- οηι. [ἐναντίαν]. 28, ὑμᾶς εἰκός --- ἐγαλιδροδ6. 80. σώζειν τε αὐτὸν καὶ 

-- σώζειν αὐτὸν κατά... «πάντες --- πᾶσιν....81. οἷόν τ᾽ --- οἷόντ, 84. ἐτύχετε 
--αο ἐτυγχάνετε. ... ἀπεψηφίσασθε --- ἀπεψηφίζεσθες. 85. τυμωρουμένονς --- 
κηδομένους. 388, ἐστί --- ἐστίν... φίλας ---φιλίας. 989. ἥν τινα --- ἥντινα. 
40. οἷα τῆς --- οἷα τὰ τῆς. 41. ὑπὲρ αὐτὸν --- ὑπὲρ αὐτοῦ. 42. ἔπραττε 

- ἔπραττεν. 44. ψηφίσαισθε --- ψηφιεῖσθες 4. γὰρ καί --- γὰρ [καί]. 
48, ἐχρῆν ἄν --- [7 ἄν... γίνεσθαι ---- γίγνεσθαι. δ0, τῷ λόγῳ “--- τοῖς λό- 
γοις. δ]. ὁπότεροι --- ααἀ [μόνοι]. ... ἄρξουσι --- ἄρξουσιν. ὅδ. εἰ γάρ 
-- καὶ γὰρ εἰ... κάλλιον ἄν --- [7 ἄν....ἐγίνοντο --- ἐγίγνοντο. ὅδ. ὃ τῶν 

τριάκοντα γενόμενος ---ἰ 1. ὅ6. οἷς καί --- ᾧ καί... θᾶσσον --- θᾶττον. 
ὅ7. ἀδίκως ἔφευγον, ὑμεῖς δικαίως --- δικαίως ἔφευγον, ὑμεῖς ἀδίκως... ἀδίκως, 
οἱ τριάκοντα δικαίως --- δικαίως, οὗ τριάκοντα ἀδίκως. 62. παραστῇ --- 

προσστῇ. 66. γινομένους --- γιγνομένου. 67. ἀπώλεσε --- ἀπώλεσεν. 
68. αὑτῷ --- αὐτῷ: 71. λεγόμενος --- ὡμολογημένοςς. 72. ἀπειλοῖ ---- δια- 
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πειλοῖτο. Τ7ὅ. δὲ ᾧχοντο --- δ᾽ ἔχοντο. 76. παρηγγέλλετο --- παρήγγελτο. 
γῆ, δὲ αὐτόν --- δὲ αὑτόν. ...πίστεις αὐτός ---- πίστεις αὐτοῖς. 78. ἤδη --- δίς, 

79. τουτουΐ --- τούτου....μαχομένους [μέν] --- οὐν. [ 1. 81. Κατηγόρηται 
δή --- Κατάγνωτε δέ. 82. ἀκρίτους ἀπέκτειναν --- ὑγαλιδροδθ. δ88. δημεύ- 
σαιτε --- δημεύσετε....οἰκίας --- γγεῆα τάς. 84. παρ᾽ αὐτών --- αὐ [ἀξίαν]. 
8. τῶν [τε] πεπραγμένων --- ον. [ 1. δ6. ξυνερούντων --- συνερούντων. 
87. τὸ ὑμέτερον πλῆθος --- τοῦ ὑμετέρου πλήθους. 88. ἀπωλέσασιν --- ἀπω- 

λέσασι. 89. ῥάδιον --- ῥᾷον. 90. δείξατε ---- δείξετε. 98. γίνεται ---- γέγνεται. 
99, [οὐδέν] --- οην. [7]. 100. καταψηφιεῖσθαι --- κατεψηφισμένους ἔσεσθαι. 

ΧΧΥ. 1. οὗ σαφῶς --- καὶ σαφῶς... ζητοῦσι --- ζητοῦσιν... κερδαίνειν ἤ 
--[1. 2. ὁμοῦ --- [πάνθ᾽ ὁμοῦ]. 4. ἀποφανῶ --- ἀποφήνω. ὅ. τεκμήριον 
- γγεῆα [ἐμοί]. 7. δημοκρατίας --- ργφῇω οὗς....κἀγὼ περὶ ἐμαυτοῦ τὴν 

ἀπολογίαν ποιήσομαι, ἀποφαίνων --- [ 1. 9. προστάντας --- προστάτας... 
μετεβάλοντο --- μετεβάλλοντο. 10. ζητοῦντας ---- ζηλοῦντας. ... οὕτως --- οὕτω. 

11. τὰς τούτων --- τὰς περὶ τούτων. 12, ἧς τινος --- ἥστινοςς. 18. γίνοιτο 
-- γένοιτο... ἀλλὰ [καὶ] ἐκ ---- ἀλλὰ ἐκ. 14. οὕτως ---- οὕτω. 19, τῶν ὀλί- 
γῶν --- 7 τῶν... .κοινὰ γίγνεσθαι --- ἐγαγτιδροδθ. 20. περὶ ὑμῶν αὐτῶν ---ἰ 1. 
φῶ, δὲ πυνθάνοισθε --- δ᾽ ἐπυνθάνεσθε. ....δὲ ἄλλους --- ἐγαη8ροδ86. ... ὑπὲρ ἡμῶν 
.-- ὑπὲρ ὑμῶν. 27. διετέθητε" τούς --- διετέθητε ὥστε τούς. ... γίνεται ---- 
γίγνεται. ...«πολλάκις χρῆσθαι --- οι. πολλάκις... πειθομένοις --- ργρῆα πολ- 
λάκις.. 29. ἐν ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἐν δημοκρατίᾳ --- ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ἐν ὀλι- 

γαρχίᾳ. 80. ὑποψίαν --- ὑποψίας. 581. οὕτως --- οὕτω. 82. καὶ τούτων 

--- καίτοι τούτων. 88. τῶν ἐκ Πειραιῶς κινδύνους --- ἐκ Πειραιῶς [κινδύνους]. 

ὐσωτηρία --- σωτήρια. ....ἐπιλύσεσθαι ---- ὑποδύσεσθαι. ...τὸ αὐτὸ πάντες --- 
τοῦτ᾽ αὐτὸ δείσαντες. 85. εἰς ὕπο... --- εἰς ὑποψίαν καταστήσετε... : 

ὙΙ1. 2. οἰόμενοι --- ἡγούμενοι. 4. τῶν ὄντων δ᾽ ἐκείνου ---- δὲ τῶν ἐκεί- 

νου. ... ξωνούμην --- ὠνοῦμαι, . δ. μυρίαι --- μορίαι. 6. πλεῖον --- πλεῖν. 

7. ὅσοι --- ὅσῳ. 10. εἰργάσατο ἐνιαυτόν --- οηϊ. ἐνιαυτόν. ... τέθνηκε ταῦτα 
τρία ἔτη - ὁμοίως --- τέθνηκε - κᾷτα τρία ἔτη ὁμοίως. 12. ἐγίνετο --- ἐγίγνετο. 
τῷ ἀφανίσαντι ---ἰ 1 τῷ... .τῷ ποιήσαντι --- [τῷ] περιποιήσαντι. 18. ἐγίνετο 

--- ἐγίγνετο. 14. “ταρ᾽ ὑμῖν --- παρ᾽ ὑμῶν... κινδύνων, εἴ τι τούτων ἔπραττον. 
πολλάς --- κινδύνων. ἐγὼ δέ, εἴ τι τοιοῦτον ἔπραττον, πολλάς. 16. οἷόν τε 
ἣν δίκην με --- οἷός τε ἣν δίκην... εἰδείην --- ἤδειν. 17. σῷον --- σῶν... «παρέ- 
δοσαν. --- παρέδοσαν ; 18. [τοὺς παριόντας ἢ] --- οι. [ 1. 22. φήσας μ᾽ 
ἰδεῖν --- φήνας μ᾽ ἰδών... οὕτω ---- οὗτοι. 28, ὅς -- ὅσῳ... ταύτην τήν --- ταύ- 

την...ο«τοιούτων γε --- τοιούτων τε. 2, καὶ τὴν πατρίδα --- [1]... ἐζημίωσεν 

--- ἐξημίωσέ μ. 26. ὡς ἀφανίζων νυνὶ κρίνομαι ; --- ἀφανίζω, ὡς νυνὶ κρίνο- 
μαι. 27. τοιοῦτο --- τοιοῦτον. 29. ζημιῶσαι --- ζημιῶσαί με... ἀπογράψαι 
ἀπογράψασθαι. 86. ξυνειδέναι --- συνειδέναι, 87. ἤλεγχον --- ἔλεγον, ἃ οὗτος 
ἐβούλετο... ὡμολόγουν, ἃ οὗτος ἐβούλετο ---- ὡμολόγουν. ....μαρτύρων --- μαρ- 
τυριῶν, 88, αἰτιάσασθαι --- αἰτιᾶσθαι. 89. τοσούτῳ --- τούτῳ. 41. ἀθλιώ- 
τατος ἄν ---- ἐγαγδροθε. 
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ΕΠοοϊονρβᾶ διὰ Ῥυεϊηθα Ὁγν 610}, Βίρϑιον,, δι)! ΟΟἸΡΔΏΥ. Ομ χάρο: 





ΒΟΒΊΟΝ, ΘορΏθοΥ, 181. 

ΙΝ Ν ΘΕ 9, 

θ᾽ 15 ετϑ, 
15 προῃιοηῦ ῬΊΘοθ, . ἐ ᾿ . ΒΟΝΤΟΝ. 

ἜΡΥχσ: ΟΑϑ ἴὰ ΤὨϊτίν 9.ᾶγ9. ὙΨΒΟΙΟΘαΙο αὐλᾶὰ Ἐοέδιὶ Ῥχίοδος 

ἘΝΟΙΠΙΒΗ. 
ὙΥΠΟΙο 5416, Ἐοἐαϊὶ, 

ΑΔΑἈἘΝΟΙ 5 ΜΙᾺ ΝΤΙΑΤ, οὗ ἘΠῚ ΟΤΙ5ῈΠ ΤΠΤΕΒΑΎΤΟΌΒ 
ἩἸϑύοσῖοϑ δᾶ Οὐ υϊοθ!. ΒΥ ΤΉΟΜΑΒ. ΑΆΝΟΙΡ, Μ. Α. ὡ φ 

ΟΑΉΡΕΝ ΕΝ ΝΡ ΒΟΏΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ ΑΝΘΤΟ- 
5ΑΧΟΝ. Απ Τηϊτοάπούίϊοῃ τὸ Π86 αἰπὰν οὗ ὑπ ΑὩρϊο-ἕδχοι ᾿δηραδρο, Οοτα- 
Ῥτίβίησ δὰ ἘΠ ΘΙ ΔΘ ΔΥΥ αὐδιλσηδυ, βοιθούουΒ ἴον οδᾶϊηρ νὰ Νοίοβ, δπᾶ ἃ 
ὙοΟΔΌ ]αΥΥ. ἜγΥ ΒΤΕΡΒΗῈΝ 11. ΟΑΈΡΕΝΤΕΕ, Ῥτούΐδδδου οὗ Τιορῖς αηᾶ Ἐπριβα Γ1- 
ογαύασο ἰὴ ὑμα Ττηϊνογεῖν οἵ ΤΥΡΟΠΗΕΝ ἀπὰ ΑὈὐΠΟΥ οὗ ὙΕΓΕΙΣΝ οἵ {με ΧΙΨΡ. 
Ο αἴανγ.)} ΡΡ. 212 ᾿ : Ξ : .: 4100 

ΟΕΑΤΕ ΓΞ ἘΝΟΑΤΙΙΒῈΙ ΟἿ" ΒΑ ΚΕΒΡΕΑΞΒΕΙ ΠΙ|αβίγαἰοᾶ 
ἴῃ ἃ ῬΕΪΟΙουῖοα] Οὐτατηθη αν ΟἹ ὨΪ5  α] 5. Ο πΑ τσ, ὉῪ ΟΈΟΚΟΕ 1). ΟἿΑΙΚ, Σὰ δὶ 5 
ΟΟΠΕσο, Βεϊξαβῦ. ἘΙτοα Ὅν ὟΥ. 5. ἘΟΙΡῈ,), Οδιλουϊᾶσθ. ΟἸοίμ. ᾿ 1.40 

ἘΠῚ Ν ΤΙ ΟἿ ΤΠ ῊΠΠῸ ἘΠ ΤΟΙ ΘῈ ΤΑΊΛΆΤΘΟΤΙΑ 6. Δὰ 
Τηϊτοααούϊοη το ἐπ6 βὐυᾶν οὗἩ ατδσασοδν δηἃ Οοτῃροβι θη. ΒΥ’ ΒΕΈΚΝΑΒΡ ΒΙΟΒΒΥ, 
τηῖν. Οχου.. ϑαρουϊηςθηᾷθηρ οὐὁὨἨἁ ἁΡΌΡ]Ο ΡΠΘΟΙο, ἤρου οι, ΔΑυΐμοῦ οἵ 
“ΠῊς ἩΠΒύΟΥΥ οὗ 086 ἘΠΩρ] 15} Π᾿δηρααρο)" . ἷ . ᾿ 

ἘΝ ΟΤΙΤΙΒΗ ΟἿ ΤῊ, Χιν. ΘΕ ΝΤΌΒΥ. ΤΠπϑίταιοᾷ Ὁ 
Νούοϑ, Οσδγαταδίϊοα! δηὰ ἘΠ Υ τ Ο]ορ 68]. ὁ ΟἸΔΆΘΟΥ 5 Ῥχοϊοραθ δα ἹΚαΙρ ὐ 5 
7416. Ῥοβῖρηθα τὺ ΒοῦνΘ 8ἃ5 8 Τηϊτοδ οϊοη [0 {86 Οὐ 168] “Βιυαν οὗἩ ἘπρΊΒΏ. 
ΒΥ ΚΤΈΡΗΕΝ Η. ΟΛΕΡΕΝΤΕΒ, Α. Μ', Ῥχοΐδδδοχ οὗ ἀμνῶν δηὰ ΕἘΠΡΊ 50 Τυλύοταύατο 
1. 76 Κ΄ ΄αξρο ΤΊ ΨΘΟΥΒΙΌΥ ΟΥ ὙΡἸΒΟΟΏΒΙΏ « . Ε . 1.40 

ἩΠΌΞΟΝ᾽ 5 ΑΊΝΤΙΤΥ ΒΑ ΚΕΒΡΕΛΈΗΤΙ: ῬΙαγο βοϊθοίοᾷ 
δηᾶ φῥγορασϑᾶ, πὶ Νοίοβ δηᾷ Τηῤσοα οίοηβ, ἔον 756 ἴῃ ΑΠΠ 65. 

ψοΐσγας 1., σοπίαϊηΐηρ Α5 ὕου [ἴκ6 Τὸ, ΤᾺΘ Μογομαπὺ οὗ ψοηΐοθ, Το ἢ ΝΙΡ ὗν, 
Εϊτϑῦ διὰ βθοομα οΥ Κίῃρ Ηδητν 6 Ἐοατΐα, “]1ὰ5 Οἰρ βαρ, δηὰ Ἡδτηϊοϑῦ. 

ψοϊσαταο 11.. οοπίαϊπἰης ΤῊ Ἰοτηροβῦ, ΤῊ Ὑ ΤΩ ΟΥ "8 ἼΆ16, Κίηρ Ηφητν ἰδ ΕἾΡΏ, 
Κίησ Ἀϊοδατὰ {86 Τ᾿ ἰγὰ, ζἰηρ θᾶτ, ΜϑοΌδ ῃ, δᾶ Απίοην δηᾶ ΟἸοοραύγα. 

ψοΪΌταΘ 11. , φοπίαϊηἴηρ; Α Μίάβαμηταον ΝΙρ αὐ Ῥγθδτ, Μαοῃ Αἄο αρουὺ Νοίῃίπρ, 
Κίηρ ἩΘΉΥΥ [Π6 ΕἸΡΆΘΗ, Βόγαθο δηᾶ σαϊ16ῦ, Ονταθο μα, Οουϊοϊαπαϑβ, δα Οὐ])6110. 
Αμᾶ Ἡυάβοι 1,1316, Ατὶ, δια ΟἸμδυϑοίθυβ ᾿οὗ ΒΗ ΔΚΘΒΡΘΆΙΘ. 2 γο 15. 

ὅ γο]5. ΟἸο -.« : ᾿ Ρ : ᾿ Ἶ : ᾿ : . 8.00 
ἩΙ τηόσοσοο , ᾿ : Ὰ Ξ ὸ : ὲ ᾿ ; 12.00 
ἘΠῚ} οδἹ Η : Η : ς . 160.00 

ἨἩΤΤΌΝΟΝ᾽5' ΤΙΓΕΝ, ΑΈΤ' ̓ ΑΝΡ ΟἨΑΒΑΟΤΕΕΒ ΟἿ! 
5ΠΑΚΌΒΡΕΑΒΕ, Ταοϊαάϊηρ; ΔῊ ἘἨΠΒΕΟΙΓΙςΔ] Θκοίοῃ οὗ [π6 Οτἱσίηῃ δὰ τον, 
οὗ ὑδ6 ναπια ἴῃ ἘΩρ] πᾶ, σὰ Βὐπάϊοθ ἴῃ ἐμ6 Ῥορῦ Ῥγαιαδῆς Ατολίξοσξαγο, 
ΘΟ οδύοη οὗ Ομδγδοίου, Ἠϊυτηοσ, ΒΟΌΣ], δπἃ ΜΟΥ] ϑρίτῖῦ, ἀ1κὸ ἢ Οὐ εἴςαὶ 
Ῥἰβοοῦγβος ἡ ἐῃ6 ΤΟ] οσίηρ Ῥίανβ, -Ἃ ΜιΙάβαπιπιοῦ ΝΙσΗ Ῥγρατη, Τὸ ΜΟΥ - 
οηδηῦύ οἵ γερηῖοσα, ὙΠ ΜΟΥΥΥ Ὑ ΝΘ ΩΣ γι πᾶβον, Μυοῖὶ Αἄἀοὸ δρουὺῦ Νοιϊμίηρ, ΑΚ 
Υου [ἧϊκὸ Τί, ΠΝ ΘΙΓΙΒ Νίρμύ, ΑἸ }5 611 δῦ ἘΒΔΕςΥ76Ι], ΜϑαβΌτο [Ὁ Μθαϑαγο, 
ΤῺ Ἰοτηραϑὺ, Τα Ὑ1ηίοΥ 5 Τά]6, ΚΝ ΨΦόΒη, Κὶηρ Βϊοδατὰ ἐῃ6 Βοσοῃᾷ, ἰηρ 
Ἡδονν ὑ86 Βουτίδ, Κίηρ ἘΘΩΥΥ ἐὰ8 ΕἸ, κίας Εἰομαγᾷ ἐπ Τηϊγά, Κίηρ ἩΘΏΥΥ͂ 
ἐῆο ἘΠ ρΏΏ, Ἔοπιθο δπὰ Ζυ]οῦ, {1105 Ὀδβαν, Ἡανμ]οῦ, ΜΔΟθοίῃ, Κίηρ Τ ΘΔ, 
ΑἸύΟΩΥ ΜΙ ΟἸοοραίτδ, ΤΠΠΕΙΟΣ Ὀγμιθοϊίηο, δηα Οογίοίδηυβ. Τὰ ΤῸ γοιυτηοσ. 
ΟἸοίἃ Φ Φ .« Φ . [ . Γ ϑ Φ Φ Φ 

1.2ὅ 

1.τ 

«80 
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10.000 
15.00 
20.00 

4.00 
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ὙΥΒΟΪΉΒα16. Ἐοῥαδ. 

ἘἨἩΌΞΟΝ᾽ ΒΟΈΤΟΟΙ, ΒΗΑΚΈΒΡΕΑΒΕ. 15ὺ Βουΐθβ. 1.60 2.00 ᾿ 
Οομίαληΐηρ; Α5 Ὑοῦ πΚῈ 11, ΤῊ τὸ ῬΑΒΥΒ ΟΕ ΗΈΝΕΥ 1Υ̓͂., 

ΠἸῊΒ ΜΕΒΟΗΑΝΤ ΟΕ ΨΕΝΙΟΕ, συϊτηϑ ΟΣΒΑᾺ, 
ΤΤΕΙΡΤΗ ΝΊΙΘΗΥ, ἩἨΔΛΜΙΕΤ. 

Βοϊθοΐθᾶ δηὰἃ ργοραχθᾶ ἴῸΣ 186 ἴῃ ΘΟΏΟΟΙΒ, ΟἸὮ5, ΟἸαββ6β, διὰ Ἐδτα]θθ, ὙΠῸ Τὰ- 
ἐγτοἀπούϊοῃβ δμὰ Νοίθϑ, ΒΥ ὑμῈ ΒΕΥ. ΗΈΝΕΣ Ν. ἬσῦΡ5ΟΝ. 

ἩΠΡΞΟΝ᾿ ΒΟΌΉΟΟΙ, ΒΗ ΑΚΉΞΡΕΙΛΑΒΕΙ. 24 βουῖθβ. 1.60 2.00 
(ομύδϊηΐῃρ ΤΠῈ ΤΈΜΡΕΒΤ, Κινᾳ ἘΙΟΗΑᾺΡ ΤῊΣ ΤΈΙΒΡ, 

ΤῊΞ ὙΥΙΝΤΕΚ᾽5 ΤΑΥῈ, Κινᾳ ΒΑΚ, 
Κινα ΗΈΝΕΥ ἸΒῈΒ ΕἸΣΤΗ, ΜΔΟΒΕΊΗ, ΑΝΤΟΝΥ ΑΝ ΟἼΞΟΡΑΤΕΑ. 

ἩΌΞΟΝ ΒΟΉΟΟΙ͂, ΒΗ ΑΚ ΈΞΡΈΙΔΈΕΙ. 84 ϑδουῖοβ. 1.60 200 
Οομπίαϊηϊρ Α ΜΙΡΒΌΜΜΕΒ ΝΙΟΗΤ᾿Β ῬΒΕΑΜ, ΟΜΕΟ ΑΝΡ ὕύυμέεῖ, 

Μυση ΑΡΘΟ ΑΒΟΌΊ ΝΟΤΒΙΝΧΕ, ΟὙΜΒΕΙΩΝΕ, 
ζικαᾳ Ηξνκυ Υ111.) ΟΟΜΟΙΆΝῦβΒ, 

ΟΥΒΕΙΙ0. 

ἘΠΡΒΟΙΝΡΚ ΒΈΡΑΞΒΑ ΤΈ! ῬΙΙΑΥΞΒ ΟΥ' ΠΕ ΕΣ ΕΟΕΈΛΈΕ, 
ΤἸῊΒ ΜΕΒΟΗΑΝΤ ΟΣ ὙΕΝΊΟΕ. Ιῃ ῬάΡοΣ ον. . 4 .ϑ 2 .40 

σΌΠΙῸΝ ΟΕΕΝΑΒ. ΤῊ ῬΆΡΟΥ ΟΟΥΟΣ . Ὁ πω «92 .40 
ἨἩΛΜΙΕΊ. [ΤῺ ῬδροΣ ὕογοῦ - ὸ ἔα." δ᾿ τς . . ὁ . «Ὁ... 40 

ΤῊΞ ΤΕΜΡΕΝΤ. Τὴ Ῥᾶροῦ ΟΥ̓ - Ν . . . . . 4 “2 .40 

ΜΑΟΒΕΤΗ. Τὴ ῬΆΡΟΣ ΟὈΥΟΣ Ξ . . Α ὃ ὃ ὦ . «2 .4Ὁ 

ἩἨΕΝΒΥ ΤῊΝΞ ἘΠΙΟΑΉΤΗ. Τὴ ῬᾶρΡοΣ δογῶ ᾿ ᾿φ 4 ε .Ὁ2 440 

ΑΞΚ γοῦ {Κξκὰᾶξκ ΤτᾧᾳὉᾳὄὐ. . εἰ Ὡς ἢ . ὁ ει . .82 .40 

ἩΕΝΒΕΥ ΤῊΝ ἘΟΥΒΤΗ. Ῥαχὺ 1 Ὁ τα ΝΞ 8. .40 

ΕἘΙΝΕ ΓΕ ΔΒ Φ . ΟῚ Φ [] . Φ ΕῚ Γ Φ 82 40 

ΜΌΘΗ ΑΡΟ ΑΒΟΥΊ ΝΟΤΈΙΧα. ΟΕ 

ΒΟΜΕῸ ΑΝῸ 01 ῈἘὺ τ ἃ ςᾧ- κ΄ Ὁ ὃ 

ΟΤΉΒΙΙΟ. .ς . . . δ «32 40 

ἨἩΌΘΞΟΝΡΞ ΠΈΧΤΒΟΟΚ 05’ ῬΟΕΤΈΥ. ῬοΣ 86 ἴῃ 
ΒΟΠΟΟΙΒ δηᾶἃ οἷἶαθ5θεβ. ΟΟὨ βἰβθϊηρ οὗὁἨἁ 56] βου. Β ἔγοη Ὑοσάβποσί, Οο]οχϊᾶρο, 
Βυτηβ, Βοαϊα, αο᾽άἀβιἢ, δηὰ ἸΒοΙβοη. 1Ζ2πιο. ΟἸοΟίὮ . ᾧ ἐ . 2.00 2.80 

ἩΌΡΞΟΝ ΤΈΙΧΤ-ΒΟΟΚ ΟἿ ῬΈΟΞΕΙ, ἤοὰ Βισῖο, 
γε πίον, δπἃ Βδοου. Τηΐθηαρά 88 ἃ σοΙηρϑῃΐοῃ τὸ πος; ἰο 86 Ἐοχί-ΒοΟΚ οὗ 
Ῥορίσυ. 12... ΟἸοίμ!Ἐ . ς ὁ . ᾿ Ε ᾿ . . 2.00 2.80 

ἨΑΤΙΘΕΙΥ 5 ΘΕΕΝΕΛΔΤΟΟΘΟΊΟΑΤ, ΑΝῸ ΟἩΒΟΝΟΤΙΟΘ1- 
ΟΑΙ, ΟΗΑῈΤ' οὗ ὑμὸ ΕΠ] Υ5 οὗ Ἐπ ρ]δηα, Βοουδηᾷ, Εχαντοο, σϑετάδην, δπα 
ϑρθΐη. Βν Ὁ. Κ, ῬΑΊΒΕΥ, ἀνόνονι, Ὁ Χ δ ἐβέδι6: ᾿Βοϊἀοᾶ δᾶ οὐ ὰ 4ϊο, 
τὸ ΧΊΖ ἴμοθθβ δον ΤΩΣ τῷ . 1680 

ἘΛΔΤΙΘΕΈΓΥ 5 ΒΙΒΤΙΙ ΘΟῊΑΈΤ ΟΕ ΘΕΝΕΛΤΟΘΥ ΑΝῸ 
ΟΗΒΒΟΝΟΙΟΟΘΎῪ, ὕτοσα {π6 Οτραύϊου ὑο Α. Ὦ. 100. ἘΡΕΡΑδΕΒ Ὀγσ 
ἩΛΊΒΕΥ.. 1. δ 1.28 

ΤῊ ΟΠμασγὺ 15 ἀδεϊσηθὰ ἴο Ἠϊαδίχαΐο ΒΙΌΙ6. Η βέοσυ ὉΥ Βῃοπίηρ ΟΠ 8 οἴδαν δηᾷ Αἰτα 6 
ῬΊΔπ [86 ΞΘΩΘΔΙΟΡῪ δῃᾶ ΘὨΓΤΟΠΟΙΟΘῪ ΟὗὨ ἐμ Ἀυῖποῖρα] ΡΘΥΒΟῺΒ ταϑηὐϊοποα πὰ ἐμα βουὶρ- 
ΦΌΥΘ5. 

ἨΑΒΝΑΞΒῸ ἘΣΧΧΑΜΙΝΑΤΊΟΝ ῬΑΡΈΒ. ΟὐΙ]οο οά πᾷ 
ΔΥΥΔΏρΡΘα Ὦγ ᾿ὰ. Β΄. ΤΕΙΘΟΗΤΟΝ, Α. Μ., Μαϑίοσς οἵ Μίεϊσρθο ἘΠ Ὦ ϑοο0]. βοσοηᾶ 
Ἑάϊοη, σοῃ ἑαϊηἶηρ' ΡΆΡΘΥΙΒ οὗ 6 δηθὰ Βορέθιαθον, 1874, 1.25 1.56 

ΤΏ656 806 811 ἐμ ᾳιαοϑοῃβ (Θχοορὺ οἡ ἔῃ βυ ]δοὺ οὗ Θϑοιηθένυ), ἴὰ Ἐη6 ἴουπι οὗ ὁ 
ὈΆΡΟΥΒ, τ ΒΙΟΙ πᾶνα Ὀθοη πϑοα ἴῃ δ6 ΟΧδυ δ 5 ἴον δᾶ τη ἰβϑίοι ἴο ἡϊατνατὰ ΟΟ]]Θρ8 
εἶηοο 1800. ΤΉΟΥ ΜΠ] ΤΌΤ ἶ ΕΒ. ΔῺ Θχοο ]θηῦ βουῖθα οὐ Ουοϑίϊοην ἰὴ Μοάδτῃ, Ῥῃγδίοδὶ, 
κοα Αποϊοηῦ Οδοργ ΡΥ ; ατθοΐδῃ δᾶ Βουγδῃ ΠΟΥ ; Αὐἱδητηρέϊο δηἃ ΑἸΡΟΌΓΑ ̓  
Ῥίδῃα δηᾶ βοι ἃ ἀδοτηοίνν : Γοραυ (Ἀπὶ5 δηᾶ Ὑτίροποπιοίυν ς Ταϊΐϊῃ δῃᾶ αστοοκ αταπι- 
ΤΩΔΤ δηἃ Οοτώροδβί ἐἴοῃ ; ῬΆΥΒῖο5 ἀπ Μροηδηΐοθ. ἘΠῸΥῪ Βᾶνθ Ῥθθῃ ῬαὈ]ἰβηθᾷ ἴῃ ἐμ ΐἷ5 
ζογπη ΤῸ 86 σοηνθηΐθηοο οὗ ΤΌ ΔΟΏΘΙΆ, Ο185805 ἴῺ ἩΐΡῈ ΒΌΒΟΟΙΑ, δη ἃ ΘΡΡ ΟἾΔ} ΤῸΣ 
ῬΌΡἢ5 ῬτορΑ Πρ ΟΣ ΘΟ] ]ΘρΘ, 



ὙΠοοβαῖο. Ἐαξαϊῖ. 

ΟΕ νΟΈΤ ΤΌ, ΝΟ. Τ.: οὐ, Ἐπιροῦ ΤΙ 950. 5 ἴἢ ἀθορβγαρῃν. 
Ἐενβοᾶ οαἀϊίίοῃ, ἈΠΠῚ ὩΘῪ Μαρ5, ὈΥ ΜΑΕΥ ἴω. ἩΑΙΙ,. 

ῬοαῖρΘα ἰο σῖγα ΘΗ Πάγθη οἶθαν 8πᾶ Ἰαβέϊηρ ἱτη ΡΥ ΘΒ ΟῺ5 Οὗἁ ἐμ ἀϊποτοπύ ἀθξος 
δπᾶ Ἰλα ἐ δηΐβ οὗὁὨἩ ὑῃ6 φαγί σύν ἐμ8} (0 ἰὰχ [886 ἸΠΘΏΟΣΥ ΕΓ ΠΛΟΤΘ ὨδΔηΊ65 ἀπᾶ 
ἀεία 8. 

ΟἙ ΜΟΞΒΙῚ., Νο. ΤΙ.; οὗ, ΒΘοοῃᾶ ΞΘΥΊΘΒ ΟΥ̓ ΤΙΘΕΒΟΣ 5. 
1πι ἀθορυδρην. ΒΥ͂ ΜΑΕΥ Τῷ. Ηλι. 1} Εη6 15 0τϑ.]Ο 8 οὗ [86 γατῖουβ οουη- 
ὑγίοβ, ὕπ6 ᾿πμαριϊδηςβ δηα ὑμποῖν οσσυρδίοηβ, ἃπα ὕνο αἰδύϊηοῦ βοτῖθβ οὗ Μδρϑ, 

.Χ94 

δ Ῥᾶροϑ ΡΒ 5168], δῃᾶ 19 ρᾶρεβ οὗ ΠΟΥ δηρτανγθα σοΟρΡρδυρ αύθϑ ροϊλέάοδι ΦΊῚ. ἴδ ) 42. 0 

ΤῊ 5 ὈΟΟΙ 15 Ἰηὐοηδοᾷ, 1 αϑοᾶ ἴῃ οοπῃθούνοη ἰδ ὑῃ6 ΕἸγϑὺ 1 ΘΒΟΏΒ, (0 δόνον {ῃ6 
5.8] σΟΌ86 οὗ φθορταριιϊοδὶ δὐυᾶγ. Τὺ 15. θαβοὰ Ὁροὸὰ ὑπ ῬΥΠΟΙΘ]6 ἔμδεξ ἵν ἰβ ΤΟΥ 
ὭΒ61] ἴ0 δῖγθΘ νἰνία σοῃοθρθηβ οὗ δπ6 ΡΒ γ 8.08] ἔϑαϊασθθβ δῃ Ρ0]}} 0164] ἀβϑβοσία θη ΟΥ̓ 
ἀἰδογρηῦ γαρΊΟῺ5 ὑμ8ὴ 0 τ8Κ6 ΡῈΡ115 [ἈΠ ἴα πὶ Ἰοπρ᾿ 11ϑὺβ οὗὨἨ ῬΙᾶ6ο8 ἃ 8. στοδέ 
ΔΙΓΑΥ οὗἩ βίδυϊδυϊοβ. 

ῬΕΙΒΟΗΙΝ ΤΑΒΤΝΚ ΟἿ ΤΟΘσΑΒΙΓΗΝΤΙΟ δᾶ ΤΈΪΤΟ.- 
ΟΝΟΜΈΤΕΙΟ ἘΝΟΤΙΟΝΚ ΤῸ ΤΉΒΈΙΙΣ ΑΝῸ ΕΌΓΕΒΕ ῬΊΔΟΝΩ ΟἿ. 
ῬΈΟΙΜΑΤ,Β. ΒΥ ΘΑΜῈ5 Μ11.5 ἘΜΈ ἘΠ ΒΗΈΤΕΙΕΙ ἘΤΡΊΕΒΕΡΣ οἵ Μαϊβοσηδλίοβ δὲ 
Ἡαγγαγὰ Ὀπϊγοιβῖγ. ΟἹούᾺ : Ε " ᾿ : .60 

ῬΈΙΒΟΕΡ̓ ἘΠΙΕΙΜΕΙΝΤΣ ΟἿ' ΤΟΟΘΟΛΑἨΙΤΉ ΝΕ: ν᾽ δὴ 
Ἐχρ]δηδίλοι οὗ ὕπ Ααὐποῦβ ΤΉ ΒΕΕ ΑΝῸ ΕΟΚ ΡΙΩΔΟΕ ΤΑΒΙΕΞ. ΒΚ σΑΜῈΒ 
Μπ..5 ῬΈΙΒΚΟΕ, ΣΤ ΥΒΙΌν ῬΥΟΪΘΒΒΟΥ ΟΥἩ Μα πομηδίϊοβ αὖ Ηαγνατὰ Τμΐγουϑῖῦ}" .80 

ΤῊ ὙΥοΥῖκ 15.8 Οοαιραηΐου ἐὸ ΤΗΒΕΕΙ ΑΝῸ ΕΟᾺ ΡΙΑΘΕ ΤΑΒΙΕΩ ΟΕ [064- 
ΒΙΤΗΜΙΟ ΑΝ ΤΒΙΘΟΟΝΟΜΕΤΕΙΟ ΕΥΝΟΤΙΟΝΚ, Ὁγ (δὸ βαῦθ ΑὐθοΣ. 

ΒΕΡΒΈΞΕΙΝΤΑΤΙΝῈΕΙ ΑὙΤΉΟΒΒ. ΒΒ. Η. Ἡ. Μοπαλκ. 
ΤῊΪ5 15 ΘΕΞΘΏ ΕΔΠῚ ἃ τορογίοσί τα, πα σᾶῃ θ6 Ἰη846 ἀπ Ὴν ἀδοῖαϊ ἃ5 ἃ ΟΥΚ οὗ 

Τοίουθσα ἃπια ἃ8 ἃ δοιηρδηΐοι ὑο0 ΔΏΥ ΤΩΔΏΔ] ΟὗὉἨ ᾿ϊοταύμγο, ΟΥ̓Ἡ ΔΚ ἃ συϊὰθ ἴῃ ΔΗ͂ 
οοῦυτβο οὗ τοδάϊησ. 1Τῦ ργοβδοηΐβ ὅπ6 χορσγοβοηΐδονο δυύμοῦβ οὗ Ἐπραθμα δηά 
Αὐουῖοβ, ---- [ΠΟῚΡ τηοᾶβ οὗ Ῥτοβοηύηρ ὑμοῖν Βυ Ὀ]οοίβ, ὑπ ΠἸΌΘΓΆΤΥ ΤΌΥΤΩΒ  ΒΊΘΗ 86. 
ΘΡΊΡΙΟΥ, ὑ 6 ὲ σορυθβθη αν ΤΟΣΒ, ὑπεὲν οΒδυδοίουζα οι ὍγΥ οΥἐ 105 Οὗ Θβ δ 5 θᾶ 
τοραϊαΐοη. ἘΠ6 οἸοβι ποδίίοα 15. δῦ ὉΠῸ6 5016 δηᾶ οχῃδαβῦνο, δᾶ χηθοῦβ ἃ 

ἴδ 

100 

ναηῦ ποῦ Ἀϊμοτίο Ῥτουϊάθὰ ὁ ἴον. .80 1.00 

ΞΕ ΝΝ ΑἘΤΡΚ ἘΤΕΕΝΤΑΒῪ ῬΗΥΞΙΟΣ. Απλουϊοδῃ 
Ἑάϊοη, ΠᾺ ΠΕΣ Ὁ δά ἘΠ ΈΒΒΕΊΗΒΟ, ἡ ῬΕΟΕ. α. Α. Ἡπ1,, οἵ Πᾶγ- 
ναγτὰ Ὁϊνοσθιῦν. Ἢ Η : : ᾿ ἣ . 14 

᾿ Πρ Ουοβίίοηβ Μ1Π1 Ὀ6 ἀϊτοοὶ δρᾷ ἐχβιδυπένο, ὍΡΟΣ. ἐδ ἰοχύ οὗἁ Δῖν. ΘἰοττασοΒ ψοσῖς. 
Αὐὐον μ6 Θυθϑίίοηβ Μ1}} 6 ρἴνϑῃ ἃ βϑυΐθϑ οὔ δᾶϑδυ ΕἸχογοῖβοβ δῃᾷ ῬΙΟΌΊΘΙΏΒ, ἀοβὶσηρα, 
ἴη Βα Βαπάβ οὗ ἃ βοοᾶ ἐρδόθου, (0 ἀῦοῦβα δᾶ βέγοηρίβοθα ἴῃ ἐμ βὐα θη 5 τηϊηὰ {86 
φόνον οὗ γρδβοπῖηρ ἴῃ δοοογάδηςσα ψἰδ βουῃᾷ βοϊθης86 τρί ας, 

ΞΕΙΔΉΤΙΕΡΝ ΟὔΤΙΤ ΝΕ ΟΥ' ΑΘἸΒΟΝΟΜΥ. ΒΥ Δ8- 
τῆῦξ ΚΈΛΒΙ, οὗ Ηαγνατγὰ Οο]Π]ορ ΟἸΒουναῦοσυ. : . 1600 200 

ΠῊϊΪϊ5 ψουΐϊ 15 ἰηϊοηἀοα (0 σῖνο βΟἢ ΘΙοση ὈὐΑΥΥ ταρέσαο ἴση ἴα ὑπ ῬΥΪΏΟΙ͂ΡΑΙ 
ῬΥΔΉΘΒ65 οὗ ΑΒΙΣΟΠΟΙΩΥ ἃ5 15 σϑαυϊγθα ἴῃ ΗἸΡῺ ΒΟΏΟΟΙΒ ΟΥ ΡΥ ΔῺΥ βίπαθηΐβ ποὺ (ΔΓ 
δἀναποορᾶ ἴῃ πιαϊμοπιδίϊοα. Τὺ 15. 115 ταϊοα Ὦν σα ΘΠ Ῥγοραγθα δηρτανίηρβ, δηᾶ 
σοηὐϑῖηβ βοη6 ἰηἰουγϑύϊου οἡ ΘΔ 60 ἢ οὗ [6 Του ἰηρ; ΒΌ]ΘΟΥΒ : --α 

1. Το οἰἱοῦ γοβ π οὗὨἨ ἀβύγοθογηΐολ] ἱπαυΐγυ ὑρ ἕο [π6 Ῥχθεθηῦ ἐϊπι6 τὶ ἢ τοραγα ἐοὸ 
86 σΘΏΘΓΑΙ σοηβο πο οὗὁἨἉ ἴΠπ6 τπίγουβο, δηᾶ, ἴῃ ραγύϊσαϊαν, νιν γοραγὰ ἕο ἔμ6 δύδΥβ, 
Ῥιαποίβ, ὨΘΌΌΪ]Θ, σοπχοίθ, δηα τηδίθουβ. 

ὦ. Τ86 τηϑίμοαβ οἵ ἀβέγομπουηῖοδὶ ΥΘΕΘΔΥΟΘὮ, Δηα ὑποῖν ΔΡΡΙ] δος ἐο {86 ἀΥ 8. 
8. ΤΠ6 σ,ΘΏΘΥΔΙ ΡΥ ἱηοἾ 165 οὗὨ Ἐπδογοίλοϑ ΔΒΙΥΟΠΟΙΏΥ͂. 
4, Τῆς ἩἸΒΙΟΥΥ ΟὗὨ ΔΒΙΓΟΠΟΤΩΥ͂. 
δ. Αϑίχομοσηΐοδὶ δύ 150168. 

ῬΕΒΙΜΑΝΥῪ ΑΒΙΤΉΝΕΙΤΙΟ,. ΒΥ ΟΟἾ, ΠΕΜΆΒΕΒΤ .,. «0 
ΠῊΞΙ ΟἨἸΑ Ν ΌΤΙ ἘΞ ῬΕΑΥΤΙΝΟ-ΒΟΟΚ. ΒΥ τὸ ̓ Ἰαίο 

Ψ0ΕΝ 5. ΌΟΡΜΑΝ, οὗ Ῥασίχηοαίῃ Οο]]ορα. Ὰ 

ΤΊΓΕΙ ΤΙΥΙΝΟ ΟΞ : οὐ, ΒΙΡΙ6 Τταίσ᾽ ἀπᾶ Τιοθαοῦθ .80 
ΤῊΣ ἀϊπηρυϊξμῖηρ Γοαΐαγο οὗὨ τοῖς Ὁοοῖς 15 86 ἈΣΤΔΏΒΟΙΘῺ ὉΥ͂ Βα ΘοὐΒ οὗἨ 86 

δρ᾽ τα) ἀπ τηογαϊ ὑγυτῃ οὗ ὕπ8 ΒΊ]6, 50 {πιαὖῦ 411 1058. πγοϑὺ θχρυβδβϑῖνο αὐξεσαῦοοβ 
ὉΡΟῺ 8 ρίνϑῃ βυ ἦθος τπᾶνὺ μ6 Τοδᾷ ἴῃ ὉΠ ΌτΟίτΘ βασοοβϑῖοη. Τὸ 15 Ὀθβονοὰ ἐδπαὶ (πὲ8 
Ὑ1}1 ΓαΤ ΘΒ τ μδὺ Β85 Ὀ66ὴ Ἰοηρ ποοάρᾷ [07 ΡΟ δηᾶᾷ ῥυῖναΐα τοδᾶτηρ ἴῃ ὑΠ6 ΒοτΏΘ, 
{}}0 ΒΟΒΟΌΙ, δηᾷ [06 ΘΔ ΌΤΟΒ. 

1.7 

«δὺ 

1.00 
1.00 

. 



ὙΜΉΘοκηϊα. Β οἰδὶ]. 

ΠΉΕῚ ΝΑΤΊΟΝΑΤ, ἩΌΒΞΙΟ ΟΟὝΕΒΕΙ. Ιᾳ Ἐοαὰς Βοοῖϑ. 
ον ῬαΌ]ο βοθοοῖβ. ΒΥ Φυταῦβ ἘΠΟΗΒΕΒα, ὅ, Β. ΒΝΆπιλν, . Ὑ. ΜΆΑΒοΝ, Ε. Ἐ, 
ἩΟΙ, ΘΌΡΟΣΙΒΟΥΒ οὗ Μ υ51]6 ἴῃ ΡῈ 110 ΒΘΒΌ0]5 οὗ Βοβίοῃ, Μ888. 

ῬΕΙΜΧΑΒῪῪ ΟΚὐ ἘἸΒΒΤ ΜΌΞΙΟ ἘΒΑΡΝ. .24 
Α σουγξο οὗ βχϑσοῖξοβ ἴῃ ὑπὸ δἰ θιήθῃ δ Οὗ ὙΌΟΛΙ, Δυξισ ΑΝ Βιαητ Βιναῖνα, 212} 

ὁδοῖς τοῦθ Βοῃρϑ ὺ γ᾽ [86 ᾽86 Οἵ γουηροβῦ ΡΌΙ]8. 

ἹΝΤΕΙΒΝΓΕΌΤΑ ΤΈΣ ΤΤΕΙΟ ἘΒΑΘΒΗ.. 86 
Τηοσ]αδῖηρ, ἐπ6 Ξοοοηα δηὰ Τηΐϊτα Μαϑῖο Ἐεδῆοτα. ὀοαγδδ οὗ Ἰηβετυσέϊοι ἢ ἴῃ 

τῆ δἱοτηθῃΐβ οὗ ὕοσαὶ Μαυδβίς απὰ Ξὶρῃυ-5ῖηρίηρ, 1 οοῖσα σοῖο βο}ρ8, ἴῃ ὕνο 
ϑηα ΓὮγ66 ραγίβ, μαβϑᾶ οα {86 6]δῃχθηὐβ Οὗ ΒΔΙΏΟΩΥ. 

«80 

ΠΈΓΗ ἘΟΤΌΤΒΠΗ ΜΌΞΙΟ ΒΕ ΑΊΤΌΈΕΡΕΝ. ὅνο. ρρ. 88 Φ1.90 81.80 
ΓῊ15. ΟΣ, ργορασχοᾶ ἰο 10]1ὸνν [86 Τμγᾶ Μαυβὶς ΠοδάοΡ, 18 αἴβο δἀαρίοα, ὕμλάον 

8 -οοχηρϑίθηῦ Ἰοβίγυσίοῦ, ἴο Ὅ6 δρᾶ ἴῃ ΗΕ ΒΟ ΟΟ]85 ὙΏΘΓΘ ὯῸ0 Ῥχονίουβ ϑυβίθ- 
τηδὲϊς ἰηδέγαούϊοῃ Ὠᾶ5 θέθἢ δσίνθῃ. Τὸ {μ18 δπὰ ἃ Ὀυίοῦ Ὀὰὺ ὑμογοιρ ἢ ΘΙ ΘΤ ΘῺ [ΔΥΥ 
σΟΌΥΒΘ 15 βίνθῃ, ὙΌ τη βοὰ] ΤΏΘΟΓΥΥ, ΟΥ̓Δ] βο] ορρίῖοβ, ἃ σοχη ρ]οίθ βυβίθιῃῃ οὗ 
ὑγϊδα Ῥγδοῦῖϊςα, Δηᾷ βδοχρὰ τηυεῖς δηᾶ Βοηρ᾽, 1 δοσοιιρδηϊεηθηῦ [ῸΓ {16 ῬὈΐδῃο. 
ἼῈ6 γηχβὶς Ἰαὑτοἀπορα ἰδ οὗ ἃ Εὶρῇ ογᾶον, πα ὈΚ ἐμ Ὀδβϑῦ τηδδέθυβ, δα 15 οδ]σὰ- 
Ἰαϊοα ἴο ουἱύλγαίο 086 ἰαδίθ, ἃ5 ΜὙ611 ἃ5 ἴο δχίθῃα ἐμὸ Κηονίοαρ θὰ 5Κ11 οἵ ἐμ 
ῬΌΡΙΙΒ, 

ΠΠΈΓΕῚ ἘΤΕ ΓΗ, οὐ ἨΙΟΘῈΙ ΞΟΉΟΟΙ͂, ΓΌΞΙΟ ἘΈΞΑ ΘΕΈ, 
ἘῸΝ ΜΙΧῈΡ ΨΟΙΟΈΒ. Οοπέίδϊηϊηρ ἃ }1] ὕοαγβο οὗ ΑἀνδηῃἼοθα βοιϊίδρρῖοβ [ῸΣ 
Ομ6 δι Ὑπὸ γοῖΐδοβ, αηᾶ ἃ σαγθία}!} ν βοϊβοῖθα πυϊηθοῦ οὗ ΘΔΞΥ Εοιω-Ῥαχὺ ΒΟΏρ8, 
[ακθα ἔγοτα ἐμ που ΚΒ οἵ ἐμ6 Ὀδβῦ σΟΣΡΟβουα. ἘΠῚ5 ΟΥΚ 88 Ὀ6ΘῺ ΘΕΡΘΟΪΔΙ]Υ͂ 
ξΠοΙ 9 [0 ταθοῦ ὑ86 στοσίηρ απ οἵὗἨ ΟἿΓ ἩΠΙρΡ ΠΟΉΟΟΙ]5. ΤΥ ἃ ΕΪΡΘΣ σταᾶθ 
οἵ πιαβίο ὑβδὴ 15 σοηξαϊ θᾶ ἴῃ ἸΟΥ 5 ΠΟῪ πιϑθἃ ἴῃ ΒΟὮ ΒΟΠΟΟΪΒ. 1.20 1.80 

Ν. Β. --- Ἴ πὸ Τϑθοσῦ Ῥαχῦ ἴῃ τδν οὗἉ {Π6 ΒΟῺΡ5 ΤὴΔΥ 6 οἰὑμον οταϊ ρα ΟΥΓἩὈ Βα 
ὉΥ (δὰ αἰΐοβ (Ὀ0γ8). 

ΤῊΞΠ ΑΒΒΙΘΟΕ. ἘΟΠΕΤΗ ΜΌΞΙΟ ἘΒΙΑΘΌΕΙΒ. 
; 1.00 .1.26 

ΞΕΟΟΝῺῸ ΜΌΞΙΟ ἘΞΑ ΘΕ δι ὗν Ἄχ ἀτὸζτ 0 

ΠΈΓΪΙΒῸ ΜΌΞΙΟ ΒΕΑΘΕΙΒ ἦς δ ἊΣ νῶς οὖς 85. «40 

ΠῊΞῚ ΝΑΤΊΟΝΑΙ, ΜΌΒΞΙΟ ΟΗΑΒῪΤΝ, ΒΥ Τύῦθτηξα 
ες ἽΕΣΤΙΧΕ ΜΑΒΟΝ. Απὶ ᾿μνδ] 86 οἷά ἴο ῬῬΘΆΘΒΟΥΒ οὗ Οοητηοι ΞΟΠ ΟΟ]8 ἴῃ πὶ ραν εϊηρ; 

ἃ ῬΤΔΟΙΪΟΔ] Ἰπον]οᾶρο οὗ Μαεῖς, δηᾶ τοασμῖηρ ΟΒΠάγθ ἴο βὲμρ αὖ δρᾷς. 1ῃ ἘΌῸΣ 
βουῖθβ. ΕΌΓΟΥ ΟΒαγίβ δϑθὶ, Ῥχῖοο, ᾧ 10.00 ϑδοὴ ϑ'ϑσΐββ. 

ἘΤΕΒῚΤ ΒΕΒΤΕΙ͂ ᾿ ν ᾿ ᾿ ὃ ᾿ ᾿ ᾿ ᾧ ΝΞ . . 10.000 

ΒΞΕΟΟΝΌ ΒΕΒΙΕΒ. : : Ἢ : Ε ᾿ : ὅ . ὃ ᾿ - 10.00 

ΤῊΉΠΒῸ ΒΕΒΙΕΒ ἢ : ᾿ . : : ᾿ . 1000 

ἙΟ ΒΤ ΒΕΒΙΕΞ, Ὁ 1.. ὙΥ. ΜΆΒΟΝ, δυᾶ . Β. ΠΥΤΕΝ ᾿ ὃ ὃ : . 1000 

ἘΛΒΕΙ 4 Φ Φ Φ .Φ . . Φ . ΓΙ Γ Φ Φ Φ Φ 1.25 

ΠΉῊΝ; ΝΑΤΊΟΝΑΤ, ΜΌΞΙΟ ΤῊ ΔΟΙΕΙΒ. ἃ Ῥχγδοίίοαδὶ 
αυἱϊὰο ἴον Τοδοίης γοοαὶ Μαδβίο ἴο Ὑοσηρ Ομ] άσοθα, ΒΥ 1. 7. ΜΑθοΚ. . 



ΟΒΕΕΚ, 
ὉΥΠοΐοβαϊθ. Ἐέδῖ, 

ΟαΑΟΟΌΜΨΙΝ᾽ ΟΒΈΕΙΚ ΟΠΑΝΜΙΚΑΞΒ. ΒΥ ὕημιταν ὙΥ. 
ΘοοΡτν, ΡᾺ. Ὦ., ἘΠοὺ Ῥχοΐδβδϑοσ οὗ ασθοκ 1ἱτογαύτσο ἴῃ Ηδγγαγᾶ Τϑηϊνουβὶύν. 
ἨζαΙΓ τόσοσοο, : 5 Ε ᾿ ς ὡ ὁ : Φ1.96 1.586 

ΤΏ6 οὐαοοὺ οὗἩὨἁ (815 αταγησιαν 8. ἰο δἰὰξο σφεπεγαΐ ρῬγίησίριε5 ΟἸΘΑΥΪΥ δηᾷ ἀἰβϑυϊηοε]ν, 
ΠῚ βρϑοΐδὶ χοσαγὰ ἴο ὑμοβθ 0 δ΄ Ῥγυθρανῖαρ ἴῸΣ 6011656, ΤῊ {86 Εοοίϊοη8 Ο 086 
Μοοΐᾶβ ἀχὸ βἰαϊοα, ἴον ὑμ6 βυβῦ ὑπο ἴῃ 8ῃ οἰθοτηθηἑατν ἔοττα, (δ 6 ὈΥϊμοῖ 165. ἩΥ]10 ἢ, ἃ γ6 
οἰαδογαίθα ἴῃ ἀοθύαϊὶ ἰὰ ὑμ6 δαύμοῦ᾽ 5 “' βυγηαύαχ οὗ 6 ΘὙΘοΙΚς Μοοάβ ἃπὰ ΤΘμ568.)} 

ΟἜΕΕΙΚ ΜΟΟΌΝ ΑΝῸῺῸ ΤΈΝΒΕΙΜ. Τὴ Ἐπ ἘΜ θη. 
ΒΥ παχλμ ὙΥ. ΟΟΟΡΥΙΝ, ΕἸϊοὺ Ῥγοΐθεϑοῦ οὐὗἩἉ αχθοὶκ Τἀξογαύαγο ἴῃ Ηαγνασὰ [1- 
ὙΟΥΒΙΓΥ. 1 γοὶ]. ἸἸΖπιο. ΟἸοὶΒαΌ Ῥρ. 2064. : Ε Ὲ : ὃ . 140 

ΤΗΐβ πουῖς τὰ σοῦ ρα] 568 1π 1860, ἀηᾷ 16 ἀρροαγοᾶ ἴῃ ἃ ΠΟῪ ΤΟΥ --- Τη ΟΕ 6- 
Ἰατροᾶ δῃὰ ἴπ ργοαὺ ρᾶγῦ γουσι θη --- ἴῃ 186. ΤῺ Ὁῃθ ργββθηὺ δαϊθοη [6 016 85 
Ῥ6οη ἃρδῖῃ Του ἶβ06 : ΒοΙη6 δϑούϊοηϑ δῃα οΐθϑ μᾶνθ Ὀθθὴ σου θη, δηᾶ ἃ 1607 ποΙίαβ 
Βᾶνο θθοὴ δϑ ἀρᾷ, Τη6 οὈ͵οοῦ οὗἩ [86 ψοσῖ 15 ἴο ρῖνο ἃ ρ]αΐῃ βὐδίθιιθῃϊ Οὐ ἐμ 6 ρυϊηοὶ- 
Ῥὶοβ ψηΐσἢ ρονόσα ὑμ6 σοπϑύγπούου οὗἨ ὑδμ6 ασθοῖς Μοοὰβ δῃᾶ ἼΘΏ865, --- [86 πιοδβὲ ᾿μὰ- 
φῬογίδηῦ δηα [86 πηοδὺ ἀου]ῦ ρατῦ οὗ αὐθθκ ϑγηίδαχ. 

σαΟΟΌΝΙΝΡ ΑΒΕ ΒΈΙΑ ὍΞΒΙ ΕΝ. Οὐοηβίβιηρ οἵ Τὐχίγδοίβ 
ἤτοι Χορόρθοι, Ρίαίο, Ἡθδοάούαβ, ἀαπὰ ΤΆσον ἀἸ68 : Βοῖηρ' ἃ {Ὁ]] δα ϊγαϊοπέ ἔῸΡ 
τὴ βϑύϑῃ Ὀοοΐ5 οἵ ὑη6 Απδοαβὶβ, πον τϑααϊγθα [ῸΡ δαπηϊδεῖου αἵ Ἡδγναγᾶ. ὙΥΔ 
Μᾶγ}8, Νοίοϑβ, Ἀδίδσθησοβ τὸ ΘΟ Ὁ ΙΝ. ΟΆ ΕΙΣ ΟΒΑΜΜΑ ΙΝ, ρα Ῥᾶγϑ}6] Βοῖ- 
ΘΥΘΏΘΘ5 ἴο ΟἸΟΒΒΥ ΚΒ δῃὰ ΠΑΡΓΕΥ 5. ΟΠΑΜΜΑΒ. Ταϊοὰ ὉγΥῪ ῬΕΟΡΈΒΒΟΚ 
γνγ. νγ. ἀοοντιν, οὗ ἩἨαγνασᾷ ΟΟ)]6ρθ, δᾶ ὁ. Η. Αὐμεν, Οαμλσϊάρο. Ηδιζ τ 
τόσο. ς . ἔ " : ς ν ᾿ . 1, 

ΤῊ 5 Ὀοοῖς δοπέαϊηβ ἐπ ὑμῖγα δηᾶ ἔοαγ ὍΘΟΙΚ5 οὗ 6 ἀπαρδβῖϑ (Θὐἷγ6), {86 ρυθαίου 
Ῥασχὲ οὗ ἐδ8 ϑϑοοοῃμᾷ Ὀοοῖ οὗ [6 Ἡ᾽]οῃοα, δια [86 ἤτδῦ ομδρίον οὗ 6 ΜοιΔοΟΥΔΟ λα, οὗἉ 
ΧΟΒΟΡΒΟΩ : ὅδ ἰᾶ8ὺ ρᾶτῦ ΟΥὗἹἉἍ 06 ΑΡοϊορΥ, δρᾶ 6 Ὀοσϊπηΐηρ δᾶ δηᾶ οἔμ6 Ῥμδράο, 
οὗ ΡΙδίο ; βοϊϑούϊοῃβ ἔγοπι ὑπ6 βἰχίῃ, βαϑψϑηία, δὰ εἰρη ῬοΟΚΒ οἵ Ἡοχοἀούαβ, ἀμᾶ 
ἔγοτα ὑδο ἔουατίμ Ὀοοῖὶς οὗ ΤΟΥ ἀϊά 65. 

ΤΕΗΙΘΉΓΤΟΝἪ ΟΕ ΈΞΕΙΚ ΤΉ ΞΘΟΊΝ ΜΝ. Ῥυορατγθᾶ ἰο ΔοσοΙΡ ΔΗ͂ 
αοοᾶν!η᾽8 ατθοῖ αἀχδίαμηδν. ΒΥ ἘΠ. Ε᾿ ΤΙΕΙΘΗΤΟΝ, Μαβίοχ οὗ ΜΙ Ισοβο ΗΘ ΟΠΟΟΪ. 
ΗΔ πιόσοσθο δ ἰδίῃ Ὡς “ἢ : . ᾿ : : ᾿ : . 1.25 

ΤῊ15 πΟΥΚ οολὐαῖηβ οαῦ οὴθ απ ἀγοα ἸΘΘΒΟΏΒ, τὶ ἃ Ῥγοργοδβῖνο βουΐθβ ΟΥ̓ ΘΧΟΥ- 
οἶδοα (Ὀοὐὰ τοῖς δηᾶ Τρ} 15}, τηδῖηϊν βοϊθούρα ἔγουσα ἐμ ἄγβε Ὀόθοῖς οἵ Χοπορ μου 5 
Αμδοδβῖβ. ΤῊΘ ΘΧΟΤοἶθθ8. Οἡ ὕη 8 ΜίοοαΒ ἃγτα βυβιοϊθηϊ, 10 15 Ὀο]ονθᾶ, ἕο ἄσνθὶορ {89 
ΘΘΏΘΥΘΙ ΓΙ ΠΟΙ ΟΊ6Β 85 βία θα ἰῃὰ μ6 αἀταασιαν. 86 ἰαχῦ οὗἩ ἔοταγ ομδρύουβ οὐ 86 Απᾶ- 
ὑποὶς 15. σἰνθῃ θηίγα, τὶ ἢ ποίθβ μα τοίδσθησθβ. ΕἾ] Ὑοσδυ]Υΐο 8. ΘΟσοΙη ΔΩ ὑμθ 
ΟΟΚ. 

ΤΙΌΘΠΉΗΠΤ,Τ, ὃ ΒΟΟΤῚΤ 5. ΟἜ ΕΚ -Ἐ ΠΝ ΟΙΤΙΒῈ ΤΙ ῈΓΧΤ- 
ΟΟΝ. Αὐτϊᾶροα ἔγομῃ ἴμ6 πον Οχίογὰ αλλ Ποη. Νον αϊοη. ὙΠ ΔΡΡϑμὰΣχ 
οὗ ΡΥΌΟΡΘΡ δῃηὰ ἀθορυδρἶοαὶ Νἅταηθβ, ΌὉΓ 4. Μ. ὙΥΕΙΤΟΝ. 

Μοσοοσο Ὀδοὶς. : : : 3 . ς . : ᾿ ᾿ς 2.40 
56θρ ἱμαϊηρ : : : ᾿ 2 80 

ΤΙ ΏΕ.Τ, ὃ ΒΟΟΤῚΡ 5. ΟἸἘ ΞΕ Κ -ἘἸ ΝΟΤΙΙΒῈῊ ΤΙῈΣΧΤ- 
ΟΟΝ. Το βἰχίῷ Οχίοσα Βάϊοη απδουϊαροᾶ. 40. Μογόοοο Ὀδοῖϊς. . 9.60 

ΒΏΘΘΡ Ὀἱπαϊηρ.. [1ἠὅ0ὧ.40 
Ὑγ8 μᾶγο πιδῖθ ἃυυδηροτηθηΐβ τὶν ΜΘΘΕΥΒ. Μδου Π]Δη ὧς ὅο. ὅο ρῬαὈ] 58 ἴῃ 5 

σΟΥΏΥΥ ὑμοῖσ ὩΘῊῪ οαἀϊοη οἷ 11Δ146}} ἃ δοούῦυβ ΟὙθοῖκ Τιαχίσοηβ, ἃπα ΔΥΘ ΤΟΔΑΥῪ ἴο 
ΒΌΆΡΌΟΙΚ 86 ὑγαᾶθ. 
16 Ἐπρ 5} ρα ϊοηβ οὗ 1.14 6]] ἃ Ξοοίδ ἃγὸ ποΐ δἐογεοίψρεα ; θὰδ οα ἢ 85 Ὀθ6η 

ἐπουοα ΡΥ γον ἰβθᾶ, οἸαγροᾷ, δῃᾶ ῥυϊηἰοα ΔΘ. ΤΤῃ6 εἰχύῃ οαϊθοι, δῦ γα ΠΒηρΩ͂, 
15 Ιᾶῦρον ὉΥ ομδ οἴῃ τῆδῃ ὕπο ἤδῸμ, ἀηἃ σου αῖη8 1865 ρᾶρθβ. [10 15 δὴ ἐηεγεῖν αἱ 
7γοηὶ τσογἧς ἔγοτα 06 ἢγϑῦ δἀϊοη, Π8 "016 ἀεραγίχηθηῦ οὗ οὐγυλοϊοσυ δνίηρ, θθθπ 
γουγι θη ἴῃ ὕδο Ἰσῦ οὗ πηοάργῃ ᾿ἰηγεβυϊσαυοηβ, πὰ 6 ΓΟΥΤῚΒ ΟΥ̓ [Π6 ἸΥΤΘΡΈ]ΪΑΥ νου Ὸ8 
Ῥοίηρ ρἴνϑηῃ ἴῃ ργδαύθν ἀδϑύδι! ὈΥ ὑΠ6 αἱὰ οὗ γε ἢ "5 Οδίαϊοραθ. Νὸ βυυᾶοηῦ οὗ ατϑοὶς 
ὅδ δῇἰογᾷ ἰο ἀϊδρθηβα σι ὑ.15 ᾿Ἰ ν] 816 Τμοχίσοῃ, [6 Ὁχῖσο οὗ ῃ]ο ἢ 18. ΠΟΥ͂ ἔοσ ὑμ89 
ἄχβὺ ὑλπιθ Ὀσουραῦ πὶθαΐῃ ὕΠ6 τυθᾶ 5 οὗὁἉ {86 ρτοαῦ ὈΟΔΥ οἵὨ Ατρθυίοδα ΒΟΒΟΙΆΓΒ, 

1.1 

2.00 

1.88 



Ὑγῃοϊοβαῖο. τιοϊδῇ, 

ῬΙΙΑΤΙΟ ΑΡΟΙΟΟῪ ΟΥ̓ ΞΟΟΒΑΤῈΝ ΑΝῸ ΟΕΓΤΟ. 
Ἑαϊίοαᾶ, ἕον ἐμ6 868 οἵ βοῇῃοοβ, ΕΥ 50ῈΝ Ὁ αμΑμ5. ἩΓΕΙΤΞ, Α. Μ. 

ΤΉ Ῥακὶβ οὗ ἐμ 5 πους ΠῚ 6 ἐδ αονπαη οαϊ οι οὗ ᾿σ ΟἩ γἰβθδῃ σοὴ. (ῬΊΔΕΟΏΒ 
Ψοτιποιαϊσαηρθετδᾶο 65 Βοκτγαίθα πὰ Καϊίοη. ἙἘσπρηΐο Αὐβδάρμο. Τιοϊρχὶρ, ΤΌΠΟΥ, 
1572.) Τὸ ὑῃ6 τηδΐξοσ σοπίαϊηοᾶ ἰὼ τ. στο δἀϊίῖουι ὕμθτ σ}}} θὲ δα θᾶ ποίβϑβ ὈΥ 
ἐπ Ἑαϊίον δᾶ ἔγοτι οἕποῦ Βουτοθα, ΒΘ Ξ65, ἃ οχίθηδοᾶ τοίθσθποεβ (ο ἀοοᾶπν᾽ῃ ἀπά 
ἩλάϊοΥ 6 Βοοὶς ττῇ]} 86 ἴ0᾽ 6. οἰ ββ- οοῦι, δηα 411 πιϑύϊοῦ ποὺ οὗ αϊγθοῦ γα]αθ ἴο 
ἴμ βΒύιἀοῃῦ Μ11 ΡῈ στ οῖαν δχοϊαᾶοά. 

ΠΙΕΤΕ; ΟΠ ΌΙΡΤΙ5 ΤΥΒΑΝ ΝΟΣ ΟἿ' ΒΞΟΡΗΙΟΟΤΙΕΙΣ Ἑά- 
ἰϊοὰ, ψῖῖἢ δὰ Τηὐτοἀποξίοη, Νοίοϑ, δῃᾶᾷ [11 οχρ δηδίϊοη οὗ ἔμ ταθύγοβ, ὉΥ͂ 
ΤΌΟΗΝ ὙὝ, ὍΡΗΙΤΕ, Α. Μ., Ῥγοΐδβϑου οὗ ὑμὸ ασθθκ Τ᾿άηραδρ δηᾶ ᾿λέοσγαῦαγο "" 
Βαϊάπίη ὈΜΙ νου Β ἐς . Ε . . ᾿ . . ᾿ ᾿ . 

ΠΙΤΕ ΜΈΌΏΞΙΑ ΟἿ ἘΠΙΕΤΡΙΏΕΞΙΘ. ἘἙαϊοᾶ, τ τ ἢ Νοίοβ 
δπᾷἃ δὴ Ταὐσγοδασίοῃ, ΕΥ̓͂ ΕΒΕΡΕΒΙΟ Ὁ. Α:1:ῈΝ, ΡΉ. ἢ...) ῬΧΟΙΕΒΒΟΣ ἔὴ ἔμ ΏΣγΟΣ- 
δῖ'Όν οὗ ΟἸμοϊηπηϑδίϊ. 

ὙΨΙΤΙΚΙΝΞ ΜΑΝΊΤΑΙ, ΟἿ! ΑΕΒ ῬΈΟΒΕΙ ΟΟΝ- 
ῬΟΒΙΤΊΙΟΝ. 1 τό]. 1ϑηιο. ΟΙοίῃ. Ξ ᾿ : : ὲ ᾿ . 2.00 

. 

ΨΗΙΤΕΡ ΒΊΗΙ ΤῊΈΞΒΟΝΒΚ ΙΝ ΟἘΈΕΙΚ. Ῥιερατοᾶ 
[0 Δοοοιη ρῆην αἀοοᾶν!η) 5 ασθοὶς Οὐὑσαυησηαῦ, δη ἀρειρηῃοα 25 Δὴ Τηϊγοἀ οἴ ο0ἢ 
ἕο 815 ἀγροῖς ραᾶθῦ. ΒΥ ΨΦ0Εν ΑΜ 5. ΤΕΙΤΕ, Α. Μ.. Ταΐοῦ ἰὰ ατροκ ἴῃ 
Ἡδγυγασγὰ ΟὈ)]ορΘ ἜΝ ς : . 4. : . . 1.20 

Α βουΐθβ οὗ οἰ σεν ἸΘΒθοῺ5. ὙΪῸῈ Ῥχοργδεβῖψο Θσθοῖ- ΕἸ ρῚ ἢ δορὰ ἘΠρΊΒΗ-ΟὙθ τ 
χογοῖθβοα, Ἐο]ονοὰ ὉΥ βοϊθοίθα ρῬδβϑαροθ ἔγοιω ὑμθ βΒυβῦ ὕνχο ὈΟΟΚΒ οὗ ΧΟΠΟΡΏΘΙ 8 
Απδῦδ813, δηῃἃ γοσα Δ Σ168. 

ἌΗΗΙΤΟΝ᾿Κ ΒΕ ΕΟΤ ΟΠΑ ΤΊΟΝΒ ΟΥ' ΤΎΒΙΑΒ. Οοπι- 
Ῥυϊβδίηρ τ Ἰ)οΐρηςο οὗ Μδρύμουδβ, ἑὰᾷ6 Οταύοηῃ ἀραΐϊπδῦ ΕγδιίοϑἝ 665.) ἐδ8 
Ἐσρὶν ἰο δ ΤΏ6 Ονογ ΣΟῪ ΟΥΎ (6 Ὀοηιοσγαον,)) ἂπᾶ ἐπ Αγοοραρι τς Ογαύίοια 
σοῃοογηἶηρ ὑπο βαοχρᾶ ΟἸνο -ΤΥηΪς, Ἑαὶ οἃ ὈΥ ΦΑΜῈΒ ΜΌΒΕΙ5 ΨΕΙΤΟΝ, ΡΒ. Ὦ. 
Ἰδῶο. ψρ.181. .ο : . : ὃ : Σ ν᾽ 

ΠΉοΞο ογαύϊουβ 1ΠΠπδέγαΐα ἃ φουϊοᾶ οὐ Ῥϑου]δν ἱπίογοσυ ἴῃ Αὐπμοηΐδῃ ἰϑίουΥ., δᾶ 
ϊᾳ ταδΐῃ ἱποϊἀοηίς δᾶ ομδγδοίοσϑ μᾶγο γϑορῖνοα βρθοΐα] αὐζθούζοι ἴῃ ἔμ Πεγοαιοξίοηδ. 
δοα Νοῖοεα. ϑδιαδολῖβ ΤΟ ἤᾶγνα οὐ δὖ Βδηᾶ ὅδ6 ἸΔΥΡῸΣ ΟΣ] 5. οὗ Γοΐοσθησο ἮΙ] Πόσο 
δηᾶ ἴῃ οσοηβοηβοᾶ ἴοτγγ 8}} [Ππᾶῦ 15 ΘΒΒΘ Ὠ [18] ἴῸΣ [86 105 Το ΟὗὁὨ [86 οχῦ. Α ΘΟ Σ 
ἐοαίαγο οΥἹὨ ὑπ πουῖς ἰ5 ἴα σοι ροηθίουβ. ὑγοαϊπιθηῦ ἴῃ ἐορὶθ8] Ὡοΐοβ οὗ ἔποβθ ροϊῃΐβ οὗ 
ἐδα Αἰπμοηΐδη οοπδίϊεαξίου τ ϊο ἀτὸ Του θα ὉΡΟΏ ἴῃ ὅδ ογαϊΐοηβ. ἘΒΟῊῚ ογαύϊοι 15 
διοσοιηρδηϊοα τ ῖ ἃ σοτηρ]οίο Ἰοσῖσαὶ ΑἸΔΙγεῖ5. ΤῺ6 στυδιχηδίϊοδὶ ποΐθϑ ἀ6Ὰ] δἰπηοϑῦ 
ὙΠΟ σι ἢ ἢ πυπΐαχ, --- ἃ8 ὈΘΠΓΒ ἃ ψΟΥΚ οὗ [15 ρστδᾶθ, --- ἀη ἃ βᾶγο θθθ ργορατθὰ 
(ἢ ἃ βροοῖαϊ δἷτι ἕο οἰ ποϊδαΐα ἢ 6 ἀβᾶρα οὗἩ πο σοῦ. Ἐθίδυθμοθβ 8.6 στηδᾶθ, 0 Ὁ 86 
ταοβῦ ραγί, ἰο ἀοοατιη᾽ 5 ατσροῖς Μοοᾶβ δῃὰ Ἔθηβοθ, δῃὰ ἀοοάν 5 δηὰ Ηδά]οΥ 8 
ΟὙΔΠΊΓΩΔΙΞ. 

ὉΥΏ16 ἐμ15 οδαϊίξοι 15 ἀσοὶρηρᾶ ἔῸΣ δ 1 ΟΟἸ]ΟρΡΘΒ, ψοῦ [Ὧ6 βὐν]6 οὗ Τγ85185, οἡ 86- 
σουπί Ὀοιἢ οὗἉὨ 105 Ῥαγὶον δια δἰ ]]οἱΌγ, 15 ΒΟἢ ὑπ ὅπ6 δαγδησθα οἶδββθβ ἴῃ Ασδᾶ- 
διηΐοβ ψ11 πᾶ ἰμ686 οταύουϑβ σι ἐμοῖς σἀρδοὶῦγ, 16 4150 δηάϊηρ ὑμδ βυ υ]οοῦ- 
ταδύϊου ααἰΐο 85 δἰέγασίϊνα 5 ἴῃ [6 δα ϊμοΥβ ἈἰΘσο τη το ἔλα ἶαν. 86 ἀὐδΌ ν οὗ 
Οτροῖς ἰοχὺ 15 δοουῦ δΓν ρᾶσοβ, σοηίδιπῖηρ, ἀρουῦ ὑῃ6 βά6 ἀθλοαῃῦ οὗ τοδαϊηρ-τηαῦίοῦ 
8.5 με Εγϑὲ βοοῖζ οὗ ΧΘΏΟΡΏΟΙ 8 ΑἸὨΔΌΔΒΙΒ. 

1.50 
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ΤΑΤῚΙΝ. 
ΜΑΣ Βείαϊ, 

ΑἸ ΕΙΝ ὅν ΒΕ ΝΟυΘΕΡΒ ΤΑΤῚΝ ΘΟΒΑΝΜ 
Ἐουηᾶεοάᾷ οὁἢ ὉΠ ΒΒαΟ ΟΓΑΒΊΜΕΣ, ΒΥ Φ. Η. ΑἸῈΝ δᾶ 7. ον τ ποτα τον 
ῬΡ. 208. .. . “φς 9126 818 

“«[Α σομηρϊοίο Τδἰΐη ΓΗ Ὧῶ Βα υὐδὰ ΝΕ ἐπ δ δεα οἵ (86 βὲπαν οὗ [,αὐπὶ 
611 [Π6 δπὰ οὗ ἔ8 σο]ὶορο οουγϑο." ἸΤΠ6 ΤΟΓΣΙῺΒ οὗ 6 Ἰαπραδρο Δα {86 οσοῃδίσαοίζοηϑ 
ΟΥ̓́Υγηίαχ ἅτ ἔᾺ}}Υ Πϑ γαῖα ὈΥ͂ οἰαβϑῖσαὶ ΘΧϑ 168 δηἃ ὈΥ͂ Θοχη ρᾶχίβοι πὶ Ρᾶγαϊ- 
16} Τοσιβ οὗ Κἰμαγχοα ἸδηρΌΔΡΘΒ. 

ΑἸΤΙΉΣΝ ἄχ ΘΕΞΕΝΟυΘΕΡΒ ΤΙΑΤΙΝ ΜΈΠΈΕΟΌ. Α 
Μευποὰᾶ οὗἁ Ιηπδίγαοσίίοι ἴπ μαϊῖη, Ὀεΐηρ' ἃ Οοιηρδπῖοι δηᾶ ἰδ ἴὰ [μ6 βέπαν οὗἉ 
71,.αὐη αταυαπγαῦ, πλί ΕἸ Θη ἴα ΥΥ Τηβίγισθύοι ἴῃ Βρδάϊηρ δὖὺῦ Βιραῦ, ἘΧΟΙΟΙ͂ΒΘΒ ἴΏ 
Τγαδηβιαίΐου δᾶ Ὑ χιξηρ;, ΝΣ δρᾶ ὙΟθΑΡ ΒΊΑΙ. ῬΡ- 05: Δ᾽ .1)Ὁ ΒΟ ΒΊΘΙΘΕΗΕ 
διά ϑγμηίαχ. 1875 ἢ ὲ Ε : ᾿ α .80 

ΑΤΤΕΙΝ ὅσ ΑΒΕ ΝΟΌΘΟῊΒ ΟΖΕΒΑῈ (Ο411ς6 Ὑ͵αν, ἔσαν 
ΒοΟΚ5). ὙΠῸ ΨΟΥῪ [1] Νοίθϑβ, Οορροτριαῦθ Μῶν, ϑηᾶ ἘἈΘΙΥΘΏΠΟΒ ἴο ἐμοῖς ΘΟΥΡΝ 
ΤΩΔῚ 88 Ὑ7611 8ἃ5 ΟΠ] ἀΘ ΘΙ ΘΟ 5 . . . 1.20 

ῬὍο. πιῦμουῦ σα Ὁ. . - τῳ ᾷ.1.000 

ΑἸΤΙΉΝ ὃ ΟΠΕΞΕΙ ΝΟΤΙΟῊ  Κ ΒΈΤΙΕΟΤ ΟΒΑΤΊΙΟΝΒ 
ΟΕ ΟἹΟΕΞΈΟ, ΟΠ το ο]ορίσα!]ν ἀτυδηρϑᾶ, οονϑχϊηρ' ὑμ6 Θηὐχα Ῥοσίοα οὗ ΒΒ 
Ῥυῦ]ο 1116. Ἑαάϊίοα ὃν 2. Η. ἃ Ὑ. Ε΄ Αὐτὲν δηᾷ ὅ. Β. σΒΈΈΝουαΗ,, πὶ Ἐοῖ- 
ΕΥθΏσοϑ 0 ΑἸ]Θη ὃν ΟὙΘΘμοαρ ἢ 5 ̓δίΐη αταμησηαῦ. Οοπίαϊηϊηρ [86 Ὀοίδηςα οὗ 
Ἐοβοῖα5 (Δ τϊαροα), ϑΟΥΥθ5 1., ΜΔ η ] δη Τίανν, ΟΔΌΠΠ6, Αγομίαβ, Βοδύϊαβ (αὈγϊ ἀροαλ, 
ΜΊΙο, ΜΆγΘΟΠ]5, Τήσατίαθ, ἀηὰ ἐῃ6 οατίοοαθα Ῥμπίρρίο. ΠΝ 1116. Τπαθ τς 
ἰἴοηβ, Νοίθϑ, δὰ ΙηΔοΧ ς ς Ἐπ τκρἱ, τ ς 1.40 

ΚἌΤΙ ΠΝ ὅς ΘΕΒΕΝΟΌΘΕΡΒ ΨΙΗΟΘΊΙ. 5΄1Ὶχ Βοοῖκβ οὗ [86 
ἀἘποϊὰ δηᾶ ἐμὲ Βαοο]ῖοα. Ὁ ΓΙπἐγοαποίίζοῃ, Νούοβ, δρᾷ αὐδυηγαδίῖοϑὶ Εοΐου- 
ΘΏΟΟ5 ἴο ΑἸ]ΘῺ ᾧ αΥΘοΟΌρ ἢ 5 δηα ΟἸ]ἀ ΘΙ ον 65 Τιαἰΐη Θτβϑιηγηατθ. ΤῺ ἰδχὺ 18 
Τουαῃᾶθα οἡ (μὰὺ οὗ ΒΙΌΌΘΟΚ, ΤΕΣ ΌΝΕΣ εὐ μαΐ "5 ἔγοτα ΠΟΘ ΕΡΕ δίνῃ, 
ἴῃ (86 τιδτρίῃ, ᾿ ᾿ 1.40 

ἌΤΙΤΙΙΝ ὅς ΘΟΕΞΕΝΟΘΕΡΒ ΒΑΤΙΤΤΙΒΊ, ΤΕΘ Οὐηερίξοον 
οὗ ΟΣ] η6, 45 τοϊαίθα ὈΥ βα!]Παθῦ. Ῥρ. 82. ΟἸοίῃ.. ον ως .80 

ἌΤΙΤΕΙΝ ὃ ΟΒΕΕΝΟΤΙΟῊ Κ ΟἸΟΒΕΟ ΘῈ ΞΕΙΝΉΟ.- 
ἀνέ ( τ, "Ὁ ΜΑ7Ο ̓ Αλε1 ἴῃ ΠΟ ΟΣα 5015 γι ἜΠΡΕ ἘΠΣΕΒΗΒΕΙ μαϑὲν 
ῬΡ .Φ ΓῚ . .« 

ΔΙΤΙΝ ἄς σΕΕΕΝΟ ΘΗ ΟΥῚΌ. ἘΠΕ ΝΕ ἤγοτῃ ἐΐθ 
Ῥοθηδ οὗ ΟΥἹᾶ, ΘΒ ΘΗ͂Υ ἤτοι ὑμ6 Μοίδιλοσροβοθ. 18 ΤΡΘῈΣ οὗ ἘΡΕΣ ΝΆΣΩΘΒ. 
ῬΡ. 282. ; : " ᾿ ᾿ : : . 120 

Το αὐ τδία μὲ Ἴ ἽΕ τηδὰθ ἕο ρσἶνα ἴῃ ἃ γοδαϊῃρ Ῥοοῖ, Βα 8016 ΩΣ εἰαἀοηία 
Ῥορσϊπηΐηρ [δίϊῃ ῬοΟΘΕΡΥ, βοιπϑίμίηρ; ἤϊζο ἃ σογαθ]οῖα Ῥἱοξατθ οἵ [86 αγοοῖς την 8 0]- 
ΟΥὟ, δ Ἰδαϑί οὗ [88 δτραΐ μανγαιϊνο τ ΒΪΟσὴ Ὦδτα δῃἰουρα ΣοΥῸ ΟΥ̓ Ϊ 655. ἴπιΐο 
χηοάοτῃ ἰΐογαίατο. Αδοιυΐ ἃ ἐμβοιυξαηᾶ 11η68 οΟὗὨ ἐμθ ἘΠΟρΐδΟ γΟΣΒ6 ἀγα δααρᾷ, 
ἐλ Κοὴ ἔγομι τηοδϑῦ οὐὗὁὨ Π6 ροϑῦβ ΟἿἾΘΥ ὙΟΥΪΒ. 

ΑΤΤΙ ΤΙΝ ὃς ΘΒΕΙΝΟΤΙΤΟ 5 ΤΙΑΤῚΝ ΟΟΝΡΟΞΙΤΊΟΝ. 
Α ϑδαιοὶ ἐο ἐμ Μοιμοά οὗ Ἐχογοΐίβε οὐ ἴῃ Οομπείσυοίϊοηβ οὗ ὥιυπίαχ, ἢ 
ΨΟσΔΡΌΪΔΡΥ (ὑγδ 8) ἴίοι ἰαΐο Τιϑύϊῃ. ῸΣ Ρῥσδούϊοθ πὰ δ γπίδχ, Σηὐχοαδποίοσυ ἴο 
Οοτωροβέϊοη ὈΤΌΡΘ:). 1.00 

Οουγβα ΝΟ. 1. ἘΠῚ Ῥυοραγδίουυ Οὐῦτβο οὗ Τιαῦπ Ῥγοβο (ν1}- 
ουαὖῦ Ὑοσδθα]αγν), δορέαϊηΐηρ ἴον ὈοΟΐΒ οὗ Οδοβαυ Ὲ 641} ὙΥδΑσ, β8 110 808 
ΟΕ]: η6, οἱσιῦ γαυοηϑ οἵ Οἴδοτο, δηα [86 (αΐίο [Μα7οτ. 2.00 

Οουνθο Νο. 11. ϑοοοῃᾷ Ῥχοραγδαίοσυ Οοῦτβα οἵ Ταῦ Ῥγοβθ 
(πὶθ ΨοσδΌΏ]ΑΥ}), σομὐαϊπΐηρ, ΤΟῸΣ ὈΟΟΚΒ οὗ ἰφοβαν 5 681} Ὁ γα δῃᾷ εἰρδ 
Οτδυίουϑ οὗ Οἴδοτο. 2.00 

Ν, Β. --- ουγθο Νο. 1. 15 ἰἀοπ ἶσα: ἐλ ἢ {86 Ἐῤτδὲ Οόασδα ῥυθβοσυϊ οα [ον δά πηΐβ- 
βἴοῃ ἕο Ηδγνατὰ ΟΌΠορ6. Οουγθο Νὸο. 11. οομ δίῃ (86 αϑὰαὶ ἀπιουμῦ τροαυγοᾶ 
δὺ ΟΥΘΣ 00]16ρ68. 

ὕὰς ὧς: 

1.78 

1.00 

1 ὅ0 

1.25 

2,δὺ 

2.80 



ΟΞ ἙοἰαϊΪ, 

ΑΤΤΙΈΝ 5 ΒΗΟΞΤ ΕΞ ΟΟὕ ΒΕ; ΟΥ' ΤΙΑΤΤΝ ῬΒΟ 
Οοπδιϑυϊηρ ΟὨΙΘΗ͂Υ οὗ [26 Ῥγοβθθ ϑ]θοῦ οηβ ΟΥ̓ ΑἸ]ΘηἾ 5. 1 Βδδᾶοῦ (ἴο Ρ. Στ 
[06 Νοῖθα Ὀρίηρ ΨΏΟΙΪΥ τον θη, δηϊαγροᾶ, δηᾷ δαδρίοα ἴο ΑἸ]ΘῊ ὅν ατοθης 
ΟὈΡὮ 5. ΟὙΔΣΏΤΩΔΙ ; ΔΟοοΟΣ 86 Υ͂, Θἰχ Οὐδ οηβ οὗ ΟἴσΘχΟ, --- [πηΠ6 ΜΔ] Δ, ἐμ 6 
ἴουν Οὐ] 68, διὰ Αὐοηΐὰβ. 1 ὙοσοαραΪϊδΡΥ. . ς ᾿ . 2.00 

ΔΙΙΤΙΈΠΝ ΒΞ ΤΙΑΤῚΝ ΒΈΑ ΕΒ. 1ϑ9ο. δ18 ρᾶρϑβ. Οοῃηβίβύ- 
ἰὰρ; οΥἹἨἁ Βοϊοοξίομβ ἔγοτα ἴθϑαν, Οανέΐαθ, Ναροβ, βαΠπρῦ, Ονϊὰ, Ψ ΡΘΗ, ῬΊΔαναΒ, 
Τογθηςθ, Οἴοοτο, ῬΙΩΥ, δηᾶ ποἰδαβ, ἘΠῚ Νοίοδ, δα ἃ ξομοτὰὶ γοοααϊαΣν οὗ, 
Ταῦ. ΟΥ̓ ΠΟΙ ἔθδῃ 16, Ὅ00 ψγοτάβ 3 ᾧ . 

ΑΥ̓ΤΑΊ ΒΚ ΤΙΑΤΤΤΝ ΒΕΤΙΟΤΊΟΝΒ. ΘΟΕ Ἧς ΒΘΤΩΘ 
ἃ5 ΑἸ]6η 5 Ταῦ Ἐοδᾶον, τιῦου δ ΟΘΔΌΌΙΑΥΥ . . 1.28 

ΑΤΤΙΈΝ 5 ΤΑΤῚΝ ΤΙΕΙΧΤΟΟΝ. ι3π|ο. 30 Ῥαβ68. (ΒῸΠς 
{86 γοοδθαϊανν ἰο (86 ΗραᾶθΡ.) ΟἸοίῃ Ε 1.00 

ΔΤ Κ ΤΑΤῚΝ ῬΕΙΝΈ. Δ ΠΝ Βοος οὗ Ταϊίη ἽΝ 
Βογϑβ δῃᾷᾶ αἰγ]5. ΒΥ 1. Η. Αἰμεν. 156ὅ Ῥᾶρθϑ. Οἷοιι:. 

ΑΤΙΤΙΈΙΝΡΒ ΓΙΑ ΤΙΝ ΟΟἸΓΡΟΒΙΤΊΟΝ. ΒΥΎΝ. Ῥ' λυλὶς 100 

ΑΤΤΙΝ ΚΒ ΜΑΝΌΛΤΙ, ΤΑΤῚΝ ΟΒΑΝΓΤΑΝ. . 100 

ΑΤΙΤΙΕΙΝ ΚΒ ΤΙΑ ΤΙ ΤΥΙΒΒΟΊΤΒΞ. 1910. 184 ραροβ. . 100 
ΤΕΤΟΈΤΟΝ ΤΑΤῚΝ ΤΉ ΒΒΟΝΜ, Ῥυοραγθᾶ ἰὸ ΔΟΟΟΙ ΔΗ 

ΑἸΙΘα ὃ. ατεθμοῦρ 5 Τλη αἀτδιάχαᾶν. ΒΥ Δ. Εἰ, ΞΊΘΗΤΟΝ, ΜΟΙγοβο Ηρ ΚΟ 00). 

ΤῊ Ϊ5 ΜΟΥ Ῥτοβθαῦθ ἃ ὈΥΟρΡΊΟΒΒῖγ 6 ΒΟΥΪΘΒ ΟΥὗἨὨ ΘΧΟΤΟἶβ65. (Ὀο Τιαίδα δηᾶ ἘΠρ]5}), 11π5- 
ἰταϊϊηρ; (86 ρσγαηιγηϑίλοα! ΤΌΥΤΑΒ δ μἃ ΚΙ Ρ]ΘΙ ῬΥΪΠΟῚΡ]65 οὗὨ ΒΥαᾶχ, ΒΥΠΟΏΥΤΔΘΒ δα 
τα]65 οὗ αὐαδηύλῦγ ἅ16 Ἰαὐγοάορα ἔγόγὴ ὕμ6 γϑύ. ΤΏ6 ταχὺ σομϑίϑίβ οὗ δου ἃ ἀσζθῃ 
οὔ ΖΕΒορ᾽Ὲ ἘδΌῦ]οβ, ὑγδηβαϊθα ἴγοσα 6 αγοοὶς ἴῖῸΓ μοβθ 1 ΘΒΒΟῺ8 9: οχίσδοῦβ ἔΡΟΤῚ 
Τ᾽ ῈἙΟοτ μα Ὑἱσὶ Ἰλογαθο (Κογλα]ὰβ ἃ Ἰλοῃγ 5) ; ΒΟΥΔΕΪ δηᾶ ΟὈΥδυ ; [ἧνοβ οὗἩ Οδΐο, 
ῬΟΙΏΡΘΥ͂, θοβαρ, Οἴσοσο, Βτγαῦαβ, δα Αὐραδύαβ.: ὑπο Ἡοϊγούϊδη ΑΔΥ, ἔγοτα γγοοὰ- 
ξοτα λα Ἰυρϊογηθ ὁ (ξεβαῦ. ΑἹἸΙ ΓᾺΠΥ 1Ππβυσαϊθα τῖῦῃ Νοῖθβ, ἘΘἴδυθθ θα, Δηἃ Νί805. 
ἘΠῚ} γο δου αυΐθβ ἘΕΕΟΠΙΡΑΩΥ, ὑῃρ ῬοοΙτ, Ὑλῦμ αὐοϑίλουβ ΙῸΣ Ἰυχατϊηδίϊοα. δι Εδνῖονν 
ΟΥ̓ Ό)6 ἀγαθᾶς. ᾽ - Φ . . . . . 

ΜΑΌΝΙΟΝ ΤΑΤῚΝ ΟΕΑΝ ΑΒ. συκεῦαιν του βθ ἽΥ 
ΤΉΟΜΑΒ Α. ΤΉΛΟΒΕΒ, Χα16 ΟὍἸ]6ρο. ΗΔ] ΠΟσΌΟ6Ὸ 

ΠΏ ταοϑῦ ΘΟ ]θΐθ δια γαλυδθ]6 Τγοαβο οα ἐπ Ἰαπραδρα ταὶ ΡυΒΙδμοὰ ̓ ΤῸ ες 
ΤΟΪΥΔΌΪΥ ἀἀαρίαοᾷ ἴο {86 νγδηΐβ οὗ ΤΘΔΟΒΕΙΒ δια ΟΟἸ]ορο ΟἸα 5568. 

ΠΉΓΕΙ ΤΑΤΤῚΝ ΨΈΒΒ. ΠΙαβίγαιοα Ὀγ 186 ϑ'δηβιευιύ. ΒΥ Ο. Ἡ. 
Ε «40 ῬΑΒΚασΕσι. ΟΙοΒ. ὃ : ᾿ : Ξ Α Ε ἐ 

ὙΈΠΠΕΡΞ Χ0ΝΙΟΝ ΒΒΓΌΘΕΙΝΤΡΝ ἹἙΟΙΓΕΒΕΤΗ 
ΤΑΤΙΝ- ΝΟΤΙΒΗ ΤΙΣΧΊΟΟΝ. ἀπϑνδτον Ῥδοκ " ἣν 

Θ᾽ .- ᾿ ᾿ ᾿ : 

ΧΥΉΗΣΙΤΕΡΝ σΝΙΟΝ Β.ΘΕΙΝΤΝ ΘΟΜΡΙΙΙΤΕ 
ΤΙΑΤΙΝ-ΝΟΙΙΒΉ ΑΝῸ ἘΝΟΤΙΒΗ-ΤΙΑΤΙΝ ΤΈΣΧΊΟΟΝ, ΒΥ (86 Βν. {. Τ. 

Ὕγαιτϑ, Ὁ. Ὁ., οἵ Ο. Ο. Ὁ, Οχίοχα, Ἐθοίοχ οἵ δῦ. Μανίῃ, ἐπθβ αι, Ιομᾶοπ. θ- 

γίβοα Βαϊάοπ. ϑβαιᾶγο 12ιηο. ῬΡ. 1058. ϑθορ : 8.00 

ἐ 7 Ὴ6 ῥχαβθηὺ σουΐς απ αὐ Γασ ἢ ϑΐπρ ἴῃ Ῥοίῃ 18 Ῥαγίβ ἃ ΟῚ: ΝΙΝ 

ΨΟΘΔΌΟΙΆΥΥ ΤῸΡ 811} Ῥγδοῦϊοα] ρυσροξοβ. ΤῸ ᾿δπ πογᾶβ ἀμ ῬἤγΘΒΟΒ. ἃχΘ ἴῃ 8}} 

οᾶξ65 0] ον ὉΥ ὑμ6 πάτα οἵ βοπιο βίδπιαγᾶ Τιϑῦϊῃ ὙΓΙΟΣ, 88. ἃ ΡΌΔΤΔΏΝΥ ΟΥ̓́ ΘΙΡ 

ΔυύΒοΥΪΟΥ : πᾶ 45 ὅδ τους 18 οὗ ἃ 5. ΓΙ ΘΌΥ Θ]ΟΓΑΘΑΥΥ ΘΠΔΤΘΟΙΟΥ, {88 οσοη)αρδίίοιβ οὗ 

ἀμ γϑυβ ἀπά [Π86 βὍ ῃ ἄοτβ δῃμᾶ ρθη} 1076 ΟΔ565 οἵ [μ6 5ὰ βίη να 8.6 Ὁ οχΪν δα ααᾶ, 

Τὰ ἐμ Ῥσδραγαίίου οὐ ὑῃ15 ροσθίοη οὗ ἐμ Ῥοοῖκ, θΒ, ὙΥΗΙΤΕ μᾶ8 μιὰ [86 δϑβίβίδῃοθ 
οὗ βοὴ οἱ [88 Ὀθϑὺ Β6ΟΙασβ θοί οὗ Οχίοτα δᾶ Ὀαταδτίαρθ, ".- μαγαϊαη. 

ὙΝΕΙΤΈῈΡ σΟΝΙΟΞΒ ΒΥ ΘΈΕΙΝ ΤΕ ΟΟΡΙΒΤΕ ἘΝΟς 
115}--ἸΙ ΑΛ ΤῚΝ ΤΕ ΧΊΟΟΝ, ὅθεν... 

Ὅγ6 βᾶνο οοῃέγδοίοα τὶν ΜΘΒΕΥΒ. Πιοτιβιηοσιϑ,, Θ,θθΏ, " 6ο., οὗ Ἰὰβάσην Σ ΕΣ 

8016 ΔΡΈΠΟΥ ἴῃ (818 ΘΟ ΕΤΥ ἔοὸσς [86 ΔΌΟΥΘ μαύϊη ΜΘΣΙΘΟΙΒ, πα 5058}1} Θμάθαγος ὑὸ ταθϑὺ 

{86 ἀδπιδηαϑ οὗὨ [πο ὑχαᾶθ. 

2.80 

1.88 

8.00 

«80 

8.00 
8.80 

4.80 

2.60 


